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

                                      ، وهو تاريخ اختتام الدورة الرابعـة        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٢                                                     بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            - ١
           تـشرين     ٢٠          املؤرخ     ٢٥ /  ٤٤                                    ة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها                           وكانت اجلمعية العام    .           ً    دولة طرفاً     ١٩٣                 واألربعني للجنة،   

   .    ١٩٩٠        ينـاير   /              كانون الثاين   ٢٦    ُ                                                                       ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف                 ١٩٨٩       نوفمرب   /     الثاين
   ّ                      حمّدثة بالـدول الـيت                 وترد قائمة   .        منها   ٤٩     ً                  وفقاً ألحكام املادة         ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢                                 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      

   .org.un.untreaty://http   وorg.ohchr.www  :                                                            وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها على املوقعني التاليني

                                                                                                     ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل             - ٢
     ١٢٢                                             دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه            ١١١                                 ت املسلحة أو اليت انضمت إليه                                          املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعا    

                    ً                        ويف التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الـدول          .     ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٢                                           ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف         .     دولة
                               طفال وبغاء األطفال واسـتغالل                                                                                        األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األ           

              ودخـل هـذا      .        دولة    ١١٧                                             دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه            ١١٧                                                 األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه         
                                                           وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختيـاريني          .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                           الربوتوكول حيز النفاذ يف     

    ُ                                                            ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف              ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٦٣ /  ٥٤        قرارها               لالتفاقية يف   
             ّ                                                                وترد قائمة حمّدثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختيـاريني أو           .     ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ٥            نيويورك يف   

   .org.un.untreaty://tpht و  org.ohchr.www  :                                انضمت إليهما على املوقعني التاليني

   افتتاح الدورة ومدهتا-  باء

    ١٥                                                                                                 عقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا الرابعة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفتـرة مـن                    -  ٣
                                    ويرد بيان عن مداوالت اللجنـة يف         .        جلسة   ٢٩               وعقدت اللجنة     .     ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٢           يناير إىل    /            كانون الثاين 

    ).SR.1228     إىل CRC/C/SR.1200     انظر  (                              ربعني يف احملاضر املوجزة ذات الصلة                  دورهتا الرابعة واأل

   العضوية واحلضور-  جيم

       وتـرد    .                                                                                              حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الرابعة واألربعني، باستثناء السيد بارفيت والسيدة أندرسون             -  ٤
   .                        يف املرفق األول هبذا التقرير                                   قائمة بأمساء األعضاء تبني مدة واليتهم

                                                 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،          :                                                     وكانت هيئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة         -  ٥
   .                                          ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )         اليونيسيف (                           ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

   .                            لدولية، ومنظمة الصحة العاملية             منظمة العمل ا  :                                                 ً وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاً  -  ٦

    :                 ً                                 وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية  -  ٧
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                                  املنظمات ذات املركز االستشاري العام

                                     احلركـة الدوليـة إلغاثـة مجيـع            ، و                        اجمللس الـدويل للمـرأة        ، و                                    االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة    
   .                   منظمة زونتا الدولية   ، و               يل إلنقاذ الطفولة           لتحالف الدو    ، وا                العامل الرابع-         املنكوبني 

                                 املنظمات ذات املركز االستشاري اخلاص

               احلركة الدولية   و   ،                              ائتالف مكافحة االجتار باملرأة       ، و                             ملنظمة العربية حلقوق اإلنسان          ية، وا                    منظمة العفو الدول  
             االحتاد الدويل      ، و    عيني                              االحتاد الدويل لألخصائيني االجتما                                ، وجلنة احلقوقيني الدولية، و                      للدفاع عن األطفال  

    حتاد       ، واال                             اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان       ، و                       اد الدويل ألرض اإلنسان     الحت ا          ، و                            للعامالت يف املهن القانونية   
   .                           نظمة العاملية ملناهضة التعذيب     ، وامل                                     العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة

             منظمات أخرى

                                                      ية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حلقوق اإلنسان، وشـبكة                                                    جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاق     
   .                               العمل الدويل من أجل أغذية األطفال

   جدول األعمال- دال 

                        جدول األعمال التايل علـى        ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٥            املعقودة يف     ١٢٠٠                       أقرت اللجنة يف جلستها     -  ٨
   :(CRC/C/44/1)                       أساس جدول األعمال املؤقت 

   .                 إقرار جدول األعمال  -  ١

   .                املسائل التنظيمية  -  ٢

   .                             تقدمي التقارير من الدول األطراف  -  ٣

  .                           النظر يف تقارير الدول األطراف  -  ٤

   .                                                                          التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  -  ٥

   .                 أساليب عمل اللجنة  -  ٦

   .                التعليقات العامة  -  ٧

   .                  يوم املناقشة العامة  -  ٨

   .   خرى       مسائل أ  -  ٩



CRC/C/44/3 
Page 5 

   الفريق العامل ملا قبل الدورة- هاء 

   ٦   إىل    ٢    ً                                                                                   وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من   -  ٩
          ً     وشارك أيـضاً     .                                 اء السيدة الثاين والسيد صديقي     ن                              وشارك فيه مجيع األعضاء باستث      .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /       األول      تشرين

                                                                                                 وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                        ممثلون عن مف  
                                         ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون       )        اليونسكو (                                                    ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         )         اليونيسيف (

                                                 عن جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية                     ً       وحضر االجتماع أيضاً ممثل     .                                الالجئني، ومنظمة الصحة العاملية   
   .                                                       حقوق الطفل، وممثلون عن عدة منظمات غري حكومية وطنية ودولية

                 من االتفاقية،     ٤٥    و   ٤٤                                                                                    وتتمثل مهمة الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني                -   ١٠
                                                                    قوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف                                                من الربوتوكول االختياري التفاقية ح       ١٢        واملادة  

                                                                                           من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف النــزاعات               ٨                         املواد اإلباحية، واملادة    
                           يسية اليت سيتعني مناقشتها                      ً                                          ً                              املسلحة، وذلك أساساً باستعراض تقارير الدول األطراف والقيام سلفاً بتحديد املسائل الرئ           

   .                                                                        كما أنه يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل  .                              مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير

                         وعقد الفريق تسع جلسات حبث   .  َ   َّ                                                          وَتولَّى السيد جاكوب إغربت دوك رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة  -   ١١
  ؛  )         ماليزيـا  (                                                                                    يت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري األول لبلـد واحـد                                      فيها قوائم املسائل ال   

                                           ، والتقرير الدوري الثالث لكل من شيلي        )                             سورينام، كينيا، مايل، ملديف    (                       الثانية ألربعة بلدان                        والتقارير الدورية 
                                    ري املتعلـق بإشـراك األطفـال يف                                                                                   وهندوراس، والتقارير األولية املقدمة إىل اللجنة بشأن الربوتوكول االختيـا         

                                                                                                            النـزاعات املسلحة والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد               
                                                                            وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبـذكرة              ).                 ستان وكوستاريكا  ز    قريغي (         اإلباحية  

   .         ، إن أمكن    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤                                     لى املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل                      تطلب تقدمي ردود خطية ع

   تنظيم العمل- واو 

       وكـان    .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٥               املعقودة يف        ١٢٠٠                                                 نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها           -   ١٢
   .                                          ذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة      ً                                                      معروضاً على اللجنة مشروع برنامج عمل دورهتا الرابعة واألربعني ال

   االجتماعات العادية املقبلة- زاي 

      ٢٠٠٧         يونيـه    /         حزيران  ٨          مايو إىل    /       أيار   ٢١                                                          قررت اللجنة عقد دورهتا اخلامسة واألربعني يف الفترة من            -   ١٣
   .    ٢٠٠٧      يونيه  /   ران     حزي  ١٥     إىل   ١١                                                                 واجتماع فريقها العامل ملا قبـل الدورة السادسة واألربعني يف الفترة من 
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               َّ                  التقارير املقد مة من الدول األطراف -      ً ثانيا  
  تقدمي التقارير

          ً               ِّ                                                                                كان معروضاً على اللجنة مذكِّرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقـارير                  -   ١٤
(CRC/C/44/2).   

                                            ورتيها الثالثة واألربعني والرابعة واألربعني       ُ                                                                وأُبلغت اللجنة بأن األمني العام تلقى يف الفترة الفاصلة بني د            -   ١٥
   .                                       والتقرير الدوري الثالث جلمهورية جورجيا )             البوليفارية-       هورية  مج (             لتقرير فرتويال 

       ُ                                                                                                          وكذلك أُبلغت اللجنة بتلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق                  -  ١٦
   .                                                          ، بلغاريا، اجلمهورية العربية السورية، شيلي، كرواتيا والكويت       آيرلندا        أملانيا،   :         ت املسلحة                      شراك األطفال يف النـزاعا إ ب

                               مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق               الدول التالية      من  ة       املقدم ة         رير األولي ا  ُ                ً             وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التق  -  ١٧
   .                     بلغاريا وشيلي والكويت  :   ية                                                     ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباح

    ٢١                               تقارير دوريـة ثانيـة، و         ١٠٤       ً      ً       تقريراً أولياً، و      ١٩١   ،      ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٥                       وقد تلقت اللجنة حىت       -  ١٨
       ً      ً      ً               تقريراً أولياً مقـدماً مبوجـب         ٢٣                     وتلقت اللجنة كذلك      .                    تقارير يف اجملموع      ٣١٠                  ونظرت اللجنة يف      .       ً      ً      ً   تقريراً دورياً ثالثاً  

       ً      ً      ً       تقريراً أولياً مقـدماً       ٣٣                                                                               اري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و                           الربوتوكول االختي 
    ١٧                                    ونظرت اللجنة حىت هذا التاريخ يف         .                                                                        مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة        

       ً      ً      تقريراً أوليـاً      ١٤                                                    املتعلـق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة ويف               ً      ً      ً                             تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري     
    .      ً                                                                                       مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

    ٤٤                   أطراف مبوجب املادة                                                                                       ونظرت اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني يف سبعة تقارير دورية مقدمة من سبع دول               -  ١٩
   .                                                                                    كما نظرت يف تقريرين أولني مقدمني من دولتني طرفني مبوجب كل من الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية  .            من االتفاقية

          لرابعـة                                                                           حسب تاريخ تلقي األمني العام هلا معروضة على اللجنـة يف دورهتـا ا                  درجة                            وكانت التقارير التالية امل     - ٠ ٢
         كينيـا     ؛ و (CRC/C/MLI/2)       مـايل  و   ؛(CRC/C/SUR/2)           سـورينام     ؛ و (CRC/C/93/Add.8)    ال         جزر مارش   :        واألربعني

(CRC/C/KEN/2)شيلي و   ؛      (CRC/C/CHL/3)ريكا       كوسـتا  و   ؛      CRC/C/OPAC/CRI/1) و    CRC/C/OPSC/CRI/1(  ؛  
ــدوراس و ــتان و   ؛(CRC/C/HND/3)           هن ــا   ؛ و )CRC/C/OPSC/KGZ/1   وCRC/C/OPAC/KGZ/1   (           قريغيزس            ماليزي

(CRC/C/MYS/1).   

ُ                                                          من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل حضور                ٦٨    ً          وعمالً باملادة     -  ١ ٢                                 
   .        اب الوفد يُ                          ُنظر يف تقرير جزر مارشال بغ و  .                  ُ                      جلسات اللجنة اليت ُتبحث فيها تقارير دوهلم

                                       ه اللجنة للنظر يف التقارير، مالحظـات                                                    ً                            وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعت           -   ٢٢
                      وترد معلومات أكثـر      .                                                                                                  ختامية تعكس نقاط املناقشة الرئيسية وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة             
   .     ً                                                                         تفصيالً يف التقارير املقدمة من الدول األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات اللجنة ذات الصلة
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  ارير الدول األطراف النظر يف تق-     ً ثالثا  
  كوستاريكا: املالحظات اخلتامية

  ياري امللحق باتفاقية حقوق الطفلالربوتوكول االخت(
  )املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

ــتاريكا      -   ٢٣ ــر األويل لكوس ــة يف التقري ــرت اللجن ــستها   ) CRC/C/OPAC/CRI/1 (                                                 نظ         ١٢٠٠           يف جل
   /         شـباط   ٢                 ، املعقـودة يف         ١٢٢٨               ، ويف جلستها        ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٥               ، املعقودة يف   )CRC/C/SR.1200      انظر   (

   .                                 ، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      فرباير 

   مقدمة-ألف 

             وتقدر اللجنة   .                                                                                      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل وللردود على قائمة القضايا يف الوقت املناسب  -  ٢٤
   .                                                   واملفيد الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف    ً              أيضاً احلوار البناء 

   ّ                                                                                                                وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة                  -  ٢٥
          الوثيقـة                    ، والـواردة يف         ٢٠٠٥         يونيـه    /           حزيـران   ٣                                                                   اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثالث للدولـة الطـرف يف            

CRC/C/15/Add.266.   

   اجلوانب اإلجيابية-باء 

   :                  ترحب اللجنة مبا يلي  -  ٢٦

    ؛     ١٩٤٩                                                                              حظر القانون الوطين للتجنيد الطوعي واإلجباري منذ إلغاء القوات املسلحة يف دستور عام    ) أ (  

           أي حال                                                                                             ال جيوز جتنيد سوى األشخاص الذين جتاوز سنهم الثامنة عشرة يف قوات الشرطة اليت هلا على                  ) ب (
   .        طابع مدين

   :                ً                                       ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -  ٢٧

                                                                                                   الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالهلم يف                 ) أ (  
   ؛    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ٩                املواد اخلليعة، يف 

                                 اإلجراءات الفورية للقضاء عليها                                    حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و                                           اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن         ) ب (  
   ؛    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١٠    ، يف  )   ١٨٢    رقم  (

   .    ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران ٧                                            نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف    ) ج (  
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   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة

  التشريعات

ّ          ، الذي ضّمن القا       ٢٠٠٢         لعام       ٨٢٧٢            ن القانون                   ترحب اللجنة بس    -  ٢٨   )    ٣٧٩ و     ٣٧٨ (                            نون اجلنائي مادتني جديدتني             
   ٧         املـادة                      ً         وترحب اللجنة أيضاً بـأن      .                                                                                 تنصان على أن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تشكل جرائم جنائية           

                                                  املشروطة على اجلرائم اليت تتناوهلا معاهدات حقوق                                     الوالية القضائية العاملية      ٨                                              املعدلة من القانون اجلنائي جتيز هي واملادة        
   .                                                         اإلنسان اليت كوستاريكا طرف فيها، مبا فيها الربوتوكول االختياري

                                                                                                            من أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة                    -  ٢٩
   :               لة الطرف مبا يلي                                           واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدو

    ١٥                                          من االتفاقية، على حظر جتنيد األطفال دون سن   ٣٨                          ً                النص صراحة يف القانون، متشياً مع املادة          ) أ (  
                                                  اجلماعات املسلحة ومشاركتهم املباشرة يف أعمال القتال؛ /                 سنة يف صفوف القوات

ـ              ) ب (                        ا يتعلـق بتجنيـد                                                                                 النص صراحة يف القانون على حظر انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري فيم
                                 األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

                                                                                                إنشاء والية قضائية خارج نطاق اإلقليم تشمل هذه اجلرائم مىت ارتكبها شخص من مواطين الدولة                  ) ج (
                                      ُ                   الطرف أو تربطه هبا عالقات أخرى أو مىت اُرتكبت ضد هذا الشخص؛

                                 ك احلقوق املكرسة يف الربوتوكـول                                                                النص صراحة على عدم قيام املالك العسكري بأي عمل ينته            ) د (  
   .                                                    االختياري بصرف النظر عن أي أمر عسكري يصدر يف هذا الشأن

             ثقافة السالم /       الوقاية

                                                                                   ً       ً                     تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تعزيز ثقافة السالم، وطنيـاً ودوليـاً،                    -  ٣٠
              وتشجع اللجنة     ".              اللعب احلربية  "      وحظر    "                       توافق آراء كوستاريكا   "     ي، و                                                   بأمور من بينها مواد التعليم االبتدائي والثانو      

                                                                                                                الدولة الطرف على أن تواصل هذه اجلهود وأن تعززها إن أمكن، بإشراك املنظمات غري احلكومية وجهات أخرى يف                  
   .          اجملتمع املدين

                النشر والتدريب

                        ً                    ليس لديها جيش وليست طرفاً يف أي نـزاع                 مبا أن    "               ً                                           حتيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف الذي يفيد بأنه            -  ٣١
        مـن    ٢                 ويف ضوء الفقرة       ".                                                                                       داخلي مسلح، فإن نشر الربوتوكول ورصد تنفيذه أمر يقتصر على بعض الدوائر املهنية            

                                                                                                        من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامـه               ٦       املادة  
                                           وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف كـذلك           .                                               ملالئمة، يف أوساط الكبار واألطفال على السواء                          وتروجيها بالوسائل ا  
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                                                                                                                 باستحداث برامج تثقيف وتدريب منتظمة للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع الفئات املهنيـة ذات               
                                      ين القادمني من البلـدان املتـأثرة                                                                                        الصلة، مبا فيها الفئات املتعاملة مع ملتمسي اللجوء، والالجئني واألطفال املهاجر          

   .                                                                                              بالرتاعات املسلحة، مثل املدرسني، واملشتغلني بالطب، واألخصائيني االجتماعيني، وأفراد الشرطة واحملامني والقضاة

                                                  واملعافاة البدنية والنفسية وإعادة اإلدماج االجتماعي                                                      التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح، وتسريح املقاتلني،

                                      اعدة من أجل املعافاة البدنية والنفسية   املس

                                                ً                                                                     تالحظ اللجنة رأي الدولة الطرف الذي يفيد بأنه نظراً لعدم وجود نزاعات وقوات مسلحة، فإن التدابري املتعلقـة                    -  ٣٢
       طـرف                غري أن الدولة ال  .                                                                                          برتع السالح أو تسريح املقاتلني أو إعادة إدماج اجلنود األطفال يف اجملتمع هي تدابري غري ذات صلة       

  -                                                 وقد يأيت بعضهم من بلدان متأثرة بـالرتاع املـسلح   -                                                            وجهة يقصدها ملتمسو اللجوء واملهاجرون، مبن فيهم األطفال         
                                                                                                                             وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن التدابري املتخذة فيما يتعلق بتحديد هويتهم، ومعافاهتم البدنية والنفسية وإعادة                

   .               إدماجهم يف اجملتمع

   :                     ة الدولة الطرف مبا يلي          توصي اللجن  -  ٣٣

                                                                                               أن حتدد يف أقرب مرحلة ممكنة هوية األطفال الالجئني، وملتمسي اللجوء واملهاجرين الوافدين إىل                 ) أ (  
                                                                       ً                       كوستاريكا ممن جيوز أن يكون قد مت جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمال القتال خالفاً ملا ينص عليه الربوتوكول؛

                                                                      طفال وأن تقدم هلم املساعدة الفورية اليت تراعي ثقافتـهم وتكـون                  ِّ                          أن تقيِّم بعناية حالة هؤالء األ        ) ب (  
              من االتفاقية؛  )  ٣ ( ٦                                    ً       ً                            ً        متعددة التخصصات من أجل معافاهتم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً للمادة 

   .                                                               أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات بشأن التدابري املتخذة يف هذا الصدد   ) ج (  

                املتابعة والنشر

                                                                                 ً     ً                       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً، بوسائل                 -  ٣٤
                    ، ووزارة الـدفاع      ")                       اجلمعيـة التـشريعاتية     ("                                                                         من بينها إحالتها إىل أعضاء احلكومة، أو هيئة مشاهبة، وإىل الربملـان             

   .                                         نظر فيها بالشكل املالئم واختاذ إجراءات بشأهنا                                         والسلطات اإلقليمية، عند االقتضاء، من أجل ال

        ٍ                                                           على نطاقٍ واسع لعامة اجلمهـور التقريـر األويل الـذي قدمتـه                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح        و  -  ٣٥
                                                                                                                    واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيمـا يتعلـق بـالربوتوكول                  

   .           نفيذه ورصده            االختياري وبت

               التقرير املقبل

ٍ                                     ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومـاٍت إضـافية عـن تنفيـذ                 ٨              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة     -  ٣٦                                             
       مـن    ٤٤                                                                                                           الربوتوكول االختياري يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقرر تقدميه، مبوجب املـادة               

   .    ٢٠٠٧       سبتمرب /    يلول أ    ١٩                      اتفاقية حقوق الطفل، يف 
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  كوستاريكا: املالحظات اخلتامية
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال(

  )وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

       انظـر     (    ١٢٠١              يف جلستها    (CRC/C/OPSC/CRI/1)                                                      نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من كوستاريكا           -   ٣٧
CRC/C/SR.1201(     ٢                 ، املعقـودة يف       ١٢٢٨                           ، واعتمـدت يف جلـستها           ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٥               ، املعقودة يف   

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط

   مقدمة- ألف 

  .  ل                                                                                                            ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف يف املوعد احملدد وبالردود اخلطية على قائمة املـسائ                  -   ٣٨
   .                 ً                      ّ                                                           وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البّناء واملفيد الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف

            الـسابقة      ِّ                                                                                          وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية      -  ٣٩
   .CRC/C/15/Add.266                   املدرجة يف الوثيقة     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ٣             دولة الطرف يف    َ                                   املعَتمدة بشأن التقرير الدوري الثالث لل

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

   :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  -   ٤٠

                                                                                      إنشاء وحدة ضمن وزارة األمن العام ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ووحدة متخصـصة                ) أ (  
   ؛    ١٩٩٩                                 ضمن إدارة التحقيق القضائي، يف عام 

                                                                                           إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني بـصفتها جلنـة                ) ب (  
                                                                                        مواضيعية خاصة لدى اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني؛ ومشاركة املنظمات غري احلكومية يف هذه اللجنة؛

  يف   "              ر والـضعفاء                                                                    برنامج الرعاية الشاملة لألطفـال واملـراهقني املعرضـني للمخـاط           "        اعتماد     ) ج (  
   .                                                                              ، وهو مشروع تضطلع بتنفيذه مكاتب الوكالة الوطنية لرعاية الطفولة على املستوى احمللي    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

                 ً                                                                                    وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني               -   ٤١
   .       ً                                       ، وخاصةً النساء واألطفال، وملكافحة هتريب املهاجرين                                ، ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص  هبا

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  التنسيق وخطة العمل الوطنية

               ً                                                                                           حتيط اللجنة علماً بأن اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني هـي اهليئـة                  -   ٤٢
                                                                                                    تنفيذ الربوتوكول االختياري ومتابعة خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال                          املسؤولة عن   
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                                                                                                              بيد أن اللجنة قلقة لعدم كفاية التنسيق والتعاون بني خمتلف املؤسسات واهليئات اليت تتألف منها اللجنـة                   .         واملراهقني
        وتـشعر    .                                                اختصاص كل واحدة من هذه املؤسسات واهليئات                                                               املذكورة، وإزاء االفتقار إىل الوضوح فيما يتعلق بنطاق       

                                                                                                            اللجنة كذلك بالقلق ألن عدم وجود سياسة عامة حمددة للقضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف          
   .                                                                                      املواد اإلباحية قد يساهم بدوره يف تدين مستوى التعاون والتنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية

                                                                                                وصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة حمددة وشاملة للقضاء على مشكلة بيع األطفال وبغـاء                ت  -   ٤٣
                                                            ً                               األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، حبيث تتحدد بوضوح أموراً من بينها والية واختصاصات خمتلف 

                              التجاري لألطفال واملراهقني،                                                                               املؤسسات واهليئات اليت تتألف منها اللجنة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي         
   .                                          بغية حتسني التعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها

                النشر والتدريب

                                                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير أنشطة التوعية والتدريب اليت تستهدف اجلهـات الفاعلـة األساسـية يف مكافحـة                    -  ٤٤
                                     أو الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين       /    ن و                          ً             وقد نفذت هذه األنشطة أساساً بالتعاو       .                                االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال   

                                                     وتشمل هذه األنشطة احلمالت الواسعة النطاق لتوعيـة          .                                                            واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك وكاالت وبرامج األمم املتحدة        
                                      بيد أن اللجنة تـشعر بـالقلق إذ          .                                                                               اجلمهور بعواقب االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وتعميم التشريعات ذات الصلة         

   .                                                                                              غم من هذه اجلهود ال يزال هناك على ما يبدو تسامح كبري جتاه اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري    بالر

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٤٥

                                                                                  مواصلة وتعزيز أنشطة التثقيف والتدريب املنهجية فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري    ) أ (  
          ت الصلة؛                     جلميع الفئات املهنية ذا

                                                ً                      ً                نشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، خاصةً بني األطفال وأسرهم، مثالً عن               ) ب (  
                                                 طريق املناهج الدراسية ومحالت التوعية الطويلة األمد؛

                من الربوتوكول،  ٩           من املادة  ٢                     ً                       ً          تعزيز وعي اجلمهور عامةً، مبا يف ذلك األطفال، وفقاً للفقرة    ) ج (  
                                                                                           ومات جبميع الوسائل املالئمة والتثقيف والتدريب بشأن التدابري الوقائية واآلثار الـضارة                               عن طريق نشر املعل   

                                                                  ً                              للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك بتشجيع اجملتمع احمللي، وخاصةً األطفـال والـضحايا مـن       
                                                                 األطفال، على املشاركة يف هذه الربامج اإلعالمية والتثقيفية والتدريبية؛

                                                                                          مواصلة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ودعمها يف أنشطة التوعية والتدريب اليت تضطلع                ) د (  
                                       هبا بشأن القضايا ذات الصلة بالربوتوكول؛

                                                                              مواصلة التماس املساعدة من وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة    )   ه (  
   .                                             ضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية                  والربنامج الدويل للق  )          اليونيسيف (        للطفولة 
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             مجع البيانات

                                                                                           تأسف اللجنة لقلة البيانات املصنفة حبسب السن ونوع اجلنس وفئة األقلية، وكذلك لقلة البحوث املتعلقة   -   ٤٦
    .                                                                               بانتشار ظاهرة بيع األطفال واالجتار هبم وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على مجع وحتليل البيانات، املصنفة حبسب السن ونوع اجلنس وفئـة                  -  ٤٧
                                    وعلى وجه اخلصوص، تـشجع اللجنـة         .                                                                               األقلية، بصورة منهجية باعتبارها أداة أساسية لقياس تنفيذ السياسة العامة         

                                              ي لألطفال، مبا يف ذلك يف البغـاء واملـواد                                                                             الدولة الطرف على تعزيز حبث طبيعة ونطاق االستغالل اجلنسي التجار         
   .                                        ووضع وتنفيذ سياسات فعالة ملنعها ومكافحتها                                              اإلباحية، بغية حتديد أسباب هذه القضية ونطاقها،

                   اعتمادات امليزانية

   ،    ٢٠٠٧                                                                                                    فيما ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن ميزانية الوكالة الوطنية لرعاية الطفولة قد ازدادت يف عـام       -  ٤٨
                                  ويف هذا الصدد، تالحـظ اللجنـة         .                                                                                   فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املرصودة لتنفيذ الربوتوكول االختياري          

                                                                                                                  املعلومات اليت تفيد بأنه يف حني وافق اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني على اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي                 
   .                               ُ                    ، فإن املبالغ الالزمة لتنفيذها مل ُتخصص بعد يف امليزانية  ٠٦  ٢٠-     ٢٠٠٤                          التجاري لألطفال خالل الفترة 

                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة موارد كافية، مبا يف ذلك اعتمادات امليزانية، جلميع األنشطة اليت   -   ٤٩
     إيالء        وينبغي   .                                                                                هتدف إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري، من قبيل اخلطة الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي التجاري

               ً                                                                                    اهتمام خاص، مثالً برصد مبالغ يف امليزانية، ملنع اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول االختياري والتحقيـق      
ٍ                                             فيها يف الوقت املناسب ومقاضاة مرتكبيها بصورة فعالة، وضمان قدرٍ كاٍف من احلماية والرعاية لألطفـال                    ٍ                                                           

   .                      وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  الل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال حظر بيع األطفال، واستغ- ٢

      ومـع    .                           من الربوتوكول االختياري    ٣                                                                          ترحب اللجنة بالتدابري التشريعاتية املختلفة اليت هتدف إىل تنفيذ املادة             -  ٥٠
ُ      ُيستغل                                                                                                                     ذلك، تشعر بالقلق ألن القانون اجلنائي للدولة الطرف ال يتناول بعد بالكامل مسألة حيازة املواد اإلباحية اليت                  

   .                           قد قدم إىل اهليئة التشريعاتية  )      ١٤٥٦٨    رقم  (                                                    فيها األطفال وذلك بالرغم من أن مشروع قانون هبذا الصدد 

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٥١

                                                                       ُ                            اختاذ التدابري الالزمة لضمان إدراج املسألة املتعلقة حبيازة املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال             ) أ (  
          وينبغي أن   .                        من الربوتوكول االختياري ٣         من املادة   )  ج ( ١   ً                                  ً          اماً يف القانون اجلنائي لكوستاريكا، وفقاً للفقرة        ً   إدراجاً ت 

                                         ُ                                                                           تشمل هذه اجلرمية حيازة املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال على جهاز احلاسوب أو علـى أداة حاسـوبية                   
               خلزن البيانات؛
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                                                     مي االجتار باألشخاص على النحو املالئم يف التـشريعات                                          اختاذ اخلطوات الالزمة لتعريف وجتر       ) ب (  
             ً                                                                                             اجلنائية، وفقاً لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، امللحق باتفاقيـة              

   .                                          األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

   اإلجراءات اجلزائية واجلنائية- ٣

  الوالية القضائية

                    من أجل تطبيـق         ٢٠٠٠                              قد أحيل إىل الربملان يف عام         )      ١٤٢٠٤     رقم   (                                تالحظ اللجنة أن مشروع قانون        -   ٥٢
                                                                                                  الوالية القضائية خارج نطاق اإلقليم على اجلرائم اجلنسية اليت ترتكب ضد األطفال خارج احلدود اإلقليمية للدولة 

                            ً           اآلن وعدم تويل كوستاريكا حالياً والية                                                                          بيد أن ما يقلق اللجنة هو عدم إقرار مشروع القانون هذا حىت               .      الطرف
                                                                                                            املقاضاة على اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول االختياري مىت ارتكبها مواطن كوستاريكي يف اخلارج وكان              

    .                             الضحية من غري رعايا كوستاريكا

            احة اجلنسية،                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بشكل خاص يف سياق مقاضاة اجلرائم املتعلقة بالسي              -   ٥٣
                                             ، لكفالة أمور من بينـها قيـام حمـاكم               ١٤٢٠٤                               ً                                   التدابري التشريعاتية الالزمة، مثالً باعتماد مشروع القانون رقم         

                                                                     من الربوتوكول االختياري، مبمارسة واليتها القضائية مـىت ارتكـب            ٤           من املادة     )  أ ( ٢               ً           كوستاريكا، وفقاً للفقرة    
   .                       اوهلا الربوتوكول االختياري                                      مواطن من الدولة الطرف جرمية يف اخلارج يتن

   محاية حقوق الضحايا من األطفال- ٤

                                                                                                             ترحب اللجنة بأن أحد جماالت الرئيسية اليت تركز عليها اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنـسي التجـاري                   -  ٥٤
ّ                   ينّص علـى تقـدمي                ً                                وترحب أيضاً بكون قانون األطفال واملراهقني       .                                                   لألطفال واملراهقني هو تقدمي الدعم املباشر للضحايا          

                                         ً                                                                         املساعدة النفسية لألطفال ضحايا أي جرمية، فضالً عن تدريب أفراد الشرطة على استجواب الضحايا وهتيئـة ظـروف                  
                                                                                                 ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إذ ال يوجد حىت اآلن نظام لرعاية الضحايا قائم على احلقـوق                   .                    خاصة جللسات احملاكمة  

   .                                                   وارد املخصصة يف ميدان محاية الضحايا من األطفال ورعايتهم                               ويراعي نوع اجلنس والسن، ولقلة امل

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٥٥

                                                                                           ضمان تقدمي خدمات كافية للضحايا من األطفال، مبا يف ذلك ملعافاهتم البدنيـة والنفـسية                  ) أ (  
                              ري؛ ويف هذا السياق تقيـيم                              من الربوتوكول االختيا    ٩              من املادة     ٣                            ً              وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً للفقرة       
ّ     تأثري األسلوب املستخدم حديثاً واملسّمى       ً                         " Modelo Ciclico de Respuestas Articuladas" ؛   

                                                                                               اختاذ تدابري لضمان توفري التدريب املالئم، ال سيما على الصعيدين القانوين والنفسي، لألشـخاص                 ) ب (  
                          من الربوتوكول االختياري؛ ٨           من املادة  ٤   ً         عمالً بالفقرة                                                   الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول، 

                                                                                    ضمان وصول مجيع األطفال من ضحايا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكـول إىل اإلجـراءات                 ) ج (  
   ٤                                                            ً                     ً                         املالئمة اللتماس التعويض عن األضرار اليت حلقت هبم من املسؤولني قانوناً عنها، دون متييز، وفقاً للفقرة                 

                  وتوكول االختياري؛        من الرب ٩         من املادة 
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                                                                                   االستمرار يف محاية األطفال من الضحايا والشهود يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية، يف ضوء    ) د (  
                     بـشأن العدالـة يف                                                                           من الربوتوكول االختياري، مع مراعاة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة          ٨              من املادة     ١        الفقرة  

    ).  ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    (               ة والشهود عليها      اجلرمي     ضحايا                      األمور املتعلقة باألطفال 

                                           هتريب األطفال واالجتار هبم ألغراض االستغالل اجلنسي

                                                                                                         ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة حلماية األطفال املهاجرين واألطفال الذين مت هتريبهم إىل البلد أو االجتار                 -   ٥٦
        وترحـب    .                                                         إنشاء وحدة خاصة هبم يف املطار الدويل بسان خوسـيه                                                هبم ألغراض االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك      

ّ          ، اليت تضّم بـني         ٢٠٠٥           ً                                                                         اللجنة أيضاً بإنشاء جلنة وطنية ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، يف عام                      
      ريـب                                                                       بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بـأن هت              .                                           أعضائها الوكالة الوطنية لرعاية الطفولة    

   .                                                                                       املهاجرين، مبن فيهم األطفال، واالجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي ال تزال مشكلة جسيمة يف البلد

                                   ً                                                             توصي اللجنة الدويل الطرف مبا يلي نظراً لتعرض األطفال من ضحايا التهريب واالجتـار، بـشكل                  -   ٥٧
   :                                           خاص، للجرائم اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري

                                                                          ودها ملكافحة هذه األنشطة اإلجرامية، مبا يف ذلك بتنفيذ برنامج عمـل مكافحـة               تعزيز جه    ) أ (  
                                                                                          االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي بشكل مالئم، وهو مشروع مشترك بني اهليئة القضائية ومؤسسة     

   ؛ "          اخلبز واحملبة "

             ار باألشخاص؛                                                           تقدمي املوارد الكافية للجنة الوطنية ملكافحة هتريب املهاجرين واالجت   ) ب (  

   .                                                     الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        االتفاقية                   النظر يف االنضمام إىل    ) ج (  

   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية- ٥

  السياحة اجلنسية

                                        وإنشاء شراكات مع أصحاب الفنـادق                                                                            تالحظ اللجنة مع التقدير بدء تطبيق قيود صارمة يف قطاع السياحة،            -   ٥٨
                                                                                                            وشبكات سائقي سيارات األجرة وغريهم من أصحاب املصلحة ملنع اجلرائم احملددة يف الربوتوكول، ال سيما السياحة                

          ً                                                        وترحب أيضاً باعتماد مدونة السلوك اخلاصة حبماية األطفال واملراهقني مـن    .                                    القائمة على االستغالل اجلنسي لألطفال   
                                                    ، وهو مشروع مشترك بني عدة قطاعات ويركز علـى              ٢٠٠٣                                        سي التجاري يف قطاع السياحة، يف عام                    االستغالل اجلن 

              بيد أن اللجنة   .                                                                                        السياحة املسؤولة واملستدامة ويستهدف مقدمي اخلدمات والزبائن واملتعهدين يف القطاعني العام واخلاص
            ً                                    ولة اجتماعياً، ال سـيما بـني الرجـال، وأن                                                                              تالحظ بقلق أن ممارسة شراء اخلدمات اجلنسية من األطفال ال تزال مقب           

   .                                                     كوستاريكا أصبحت وجهة تزداد شهرهتا يف جمال السياحة اجلنسية

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري للتصدي للمشكلة املتفاقمة املتمثلة يف الـسياحة                -   ٥٩
ّ                            توعية احملّملة برسائل حمددة عن حقـوق                                                                    القائمة على االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك تعزيز محالت ال                   

           ً                                              وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمـة           .                                                    الطفل والعقوبات القائمة ضد املعتدين على األطفال      
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ّ                                    ً                         لتطبيق حظرٍ فعالٍ على إنتاج وتوزيع مواد إعالنية ترّوج للجرائم املذكورة يف الربوتوكول، وفقاً ألحكـام                                                 ٍ     ٍ          
   .     منه ٩           من املادة  ٥       الفقرة 

                                                                         استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت وغريها من التكنولوجيات الناشئة

                                                                                                     ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمال جرائم اإلنترنت، مبا يف ذلك إنشاء وحـدة                   -   ٦٠
                              ألماكن الـيت تقـدم خـدمات                                           اللوائح اليت حتكم مراقبة وتنظيم ا      "                                            خاصة للتحقيق يف جرائم اإلنترنت، واعتماد       

    بيد   .     ٢٠٠٣        ُ                ، الذي أُطلق يف عام       "              التصفح املأمون   :                     أمن اإلنترنت لألطفال   "     ً              ، فضالً عن مشروع      "               اإلنترنت العامة 
                                                   ُ                                                               أن اللجنة قلقة بشأن تزايد انتشار املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال على شبكة اإلنترنـت وغريهـا مـن                

                                                                              تمرار اإلفالت من العقاب إىل حد ما من اجلرائم اليت يتناوهلـا الربوتوكـول                                               التكنولوجيات الناشئة، وبشأن اس   
   .                                                           واملرتكبة عرب شبكة اإلنترنت، مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                                                     ً                           توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري ملكافحة جرائم اإلنترنت وخاصةً استغالل األطفال               -   ٦١
                                                                              ى اإلنترنت، مبا يف ذلك بضمان تنفيذ اللوائح اليت حتكم مراقبة وتنظيم األماكن اليت تقدم                   يف املواد اإلباحية عل

                       ً                              وتوصي الدولة الطرف أيضاً باعتماد وتنفيذ تشريعات حمددة   .                                      خدمات اإلنترنت العامة ورصدها بشكل كامل
                        ليت تستغل األطفال ومنع                               دون نشر املواد اإلباحية ا      )            قدر اإلمكان  (                                        إللزام مقدمي خدمات اإلنترنت باحليلولة      

   .                       الوصول إليها عرب اإلنترنت

                                                                         العوامل املسامهة يف بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                     ملكافحة الفقـر، ألن      "              احلياة اجلديدة  "         وخطة       ٢٠٠٦-     ٢٠٠٢                                             ترحب اللجنة خبطة التنمية الوطنية للفترة         -   ٦٢
                                                                                أسباب بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،                                           هاتني اخلطتني تعاجلان أحد أهم    

   .                              يف منع هذه املشكلة والقضاء عليها              وتسهمان من مث

                                                                                         تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقدمي الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل، للمشاريع اليت هتدف إىل   -   ٦٣
ّ            احلّد من الفقر      ً                                                                     يضاً على تعزيز التعاون الدويل للتصدي لألسباب اجلذرية، مثـل الفقـر                       َ           وتشجع الدولةَ الطرف أ     .   

                                                                                                             والتخلف، اليت تسهم يف تعرض األطفال جلرائم بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة                
   .                       من الربوتوكول االختياري  ١٠           من املادة  ٣                       ً               ويف السياحة اجلنسية، وفقاً ألحكام الفقرة 

                      األطفال ألغراض التبين       منع بيع

                                                                            ً                   تشعر اللجنة بالقلق إزاء املشاكل املستمرة يف إدارة وتنفيذ عملية تبين األطفال، خاصةً التبين على الصعيد   -   ٦٤
                                      وما يقلق اللجنة بوجه خاص هو اخـتالف      .                                                                  الدويل، رغم وجود مقترح معلق أمام الربملان للتصدي هلذه املشكلة         

                                                                                عمليات التبين على الصعيد الدويل اليت تتم معاجلتها من خالل الوكالة الوطنية                                               النظام القضائي الذي ينطبق على      
                ُ                                                                                          لرعاية الطفولة وُتطبق عليها مجيع املعايري الدولية، عن النظام املطبق على عمليات التبين على الصعيد الدويل القائمة 

   .            عاية الطفولة                                                                  على التراضي املباشر بني األطراف، واليت تتجاوز وساطة الوكالة الوطنية لر
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   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٥

                                                                                           تعديل تشريعاهتا لضمان معاملة مجيع طلبات وإجراءات التبين، سواء على الصعيد الوطين أو                ) أ (  
                                                                                 الدويل، بواسطة الوكالة الوطنية لرعاية الطفولة والتقيد باملعايري الدولية املعمول هبا؛

  ̀  ٢̀  ) أ ( ١                                 ً               ألغراض التبين على النحو املالئم، وفقاً ألحكام الفقرة                          تعريف ومعاقبة بيع األطفال    ) ب (  
                          من الربوتوكول االختياري؛ ٣         من املادة 

                                                                                          اختاذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية املالئمة لضمان تصرف مجيع األشخاص املعنيني بتـبين                ) ج (  
             ً                                   األطفال وفقاً للصكوك القانونية الدولية املنطبقة؛

ّ                         أو األفراد الذين يعملون كميـّسرين ووسـطاء يف          /                         ات عن أنشطة الوكاالت و              مجع املعلوم    ) د (                             
   .                                                                           إجراءات التبين، والتحقيق فيها ومعاقبة كل من ينتهك التشريعات الوطنية والدولية

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٦

       مبا يف -    دة                                                                                  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا بنشاط مع وكاالت وبرامج األمم املتح         -   ٦٦
                                                                                 واملنظمات غري احلكومية يف جمال وضع وتنفيذ تدابري ترمي إىل تطبيق الربوتوكول             -                         ذلك الربامج األقاليمية    

   .                        االختياري على النحو املالئم

               إنفاذ القوانني

                                                                                                          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدويل باختـاذ الترتيبـات املتعـددة                  -   ٦٧
                                                                                                     اف واإلقليمية والثنائية ملنع أفعال بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة ويف            األطر

   .                                                                             السياحة اجلنسية، والكشف عن تلك األفعال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

                                          ً     ً           بري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تامـاً                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدا        -   ٦٨
              وإىل الـسلطات     ")                   اجلمعية التشريعاتية  ("                                                           بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إىل الوزارات املختصة وإىل الربملان  

   .                                                                             احمللية، عند االقتضاء، من أجل النظر فيها كما ينبغي واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر

                                                                                           جنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات املعتمـدة ذات                      توصي الل   -   ٦٩
  ،  )                         على سبيل املثال ال احلصر     (             ٍ                                     على نطاق واسعٍ، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت            )                 املالحظات اخلتامية  (       الصلة  

                             طفال هبدف إثـارة النقـاش                                                                                   لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات الشبابية والفئات املهنية واأل         
   .                                      وزيادة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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   التقرير املقبل- ٨

                                                                         ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ              ١٢              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة     -   ٧٠
    ١٩                   يتعني تقدميه يف                                                                                           الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، والذي           

   .             من االتفاقية  ٤٤             ، مبوجب املادة     ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول

  كينيا: املالحظات اخلتامية

   مقدمة–ألف 

      ١٢٠٣   و    ١٢٠٢            يف جلــستيها   ) CRC/C/KEN/2 (                                                      نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري الثــاين لكينيــا   -  ٧١
) CRC/C/SR.1202و   CRC/C/SR.1203(  ١٢٢٨           يف جلستها          واعتمدت    ٢٠٠٧   ير    ينا /             كانون الثاين  ١٦             ، املعقودتني يف     ،  

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢          املعقودة يف 

                                                                                                        وترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم وبـالردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل املطروحـة                    -   ٧٢
(CRC/C/KEN/Q/2)          قطاعات، ممـا                       ستوى واملمثل لعدة                                                                     ، وباحلوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع امل              

    .                                                    أتاح للجنة فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف بشكل واضح

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف وما أحرزته من تقدم- باء 

   :               ً                                                                          حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتشريعات اليت مت سنها لتعزيز ومحاية حقوق الطفل، من أمثال ما يلي  -  ٧٣

                                 وإنشاء اجمللس الوطين خلدمات األطفال؛  )              ، قوانني كينيا   ٥٨٦    رقم    (    ٢٠٠١                 قانون الطفل لعام    ) أ (  

   ؛    ٢٠٠٦                         قانون اجلرائم اجلنسية لعام    ) ب (  

   .    ٢٠٠٦                  قانون الالجئني لعام    ) ج (  

   :                            التصديق أو االنضمام إىل ما يلي   ب                 ً وترحب اللجنة أيضاً  -   ٧٤

   ؛    ٢٠٠٠      يوليه  /     متوز ٥ ٢                                    امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، يف    ) أ (  

   ؛    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١٣                                                         االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يف    ) ب (  

                                                             بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة             ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ) ج (  
   ؛    ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٧                للقضاء عليها، يف 

   ؛    ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨                                            ري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف                 الربوتوكول االختيا   ) د (  
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                                                                   ِّ                       بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقيـة               )   ه (  
   ؛    ٢٠٠٥      يناير  /            كانون األول ٥                                              األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

                                                                         بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة أفريقيـة                           لربوتوكول امللحق    ا   ) و (  
   ؛    ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط ٤                       حلقوق اإلنسان والشعوب، يف 

   .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٥                                            نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف    ) ز (  

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-  جيم

   :                  تسلم اللجنة مبا يلي  -   ٧٥

                                                                       املتكررة اليت أحلقت الضرر مبناطق شاسعة يف كينيـا ومبنطقـة القـرن                                اجلفاف والفيضانات         حاالت     ) أ (  
               األفريقي كلها؛

                                 احلواضر واألرياف الذي ال يـزال                     املستشري يف         اإليدز /       البشرية                      ء فريوس نقص املناعة              نطاق وبا    ) ب (  
   .                     حكام االتفاقية بفعالية                                     حيول دون إحراز مزيد من التقدم لتنفيذ أ

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

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

  التوصيات السابقة للجنة

  ) CRC/C/15/Add.160 (                                                                                  تالحظ اللجنة بارتياح أنه جرى التصدي لبعض الشواغل والتوصيات الـيت قـدمت                -  ٧٦
         غـري أن     .                                            باختاذ تدابري تشريعية وبوضـع سياسـات       (CRC/C/3/Add.62)                                            قب النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف         ع

                                                                                                                           التوصيات املتعلقة مبسائل من بينها التنسيق، واألعمار القانونية املختلفة، والتمييزية، والشديدة االخنفاض يف كـثري مـن                 
                                        وتشري اللجنة إىل أن دواعي القلق هذه         .                                األحداث مل حتظ مبتابعة كافية                                                 احلاالت، والعقاب البدين، وعمل األطفال وقضاء     

   .                                    والتوصيات ترد مرة أخرى يف هذه الوثيقة

                                                         بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، حتث          ) CRC/GC/2003/5   ( ٥                                 مع مراعاة التعليق العام رقم        -  ٧٧
                                                     لتوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية على التقريـر األويل                                                         اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتناول ا       

   .                                                                                               اليت مل تنفذ بعد، وعلى تناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين

           التشريعات

ـ      )                ، قوانني كينيا     ٥٨٦     رقم     (    ٢٠٠١                              ة بسن قانون الطفل يف عام                  ترحب اللجن   -  ٧٨              ف التـدابري            ً           وحتيط علمـاً مبختل
                      ؛ إال أن القلق يساورها  )CRC/C/KEN/2 (                                                                        التشريعاتية اليت اختذهتا الدولة الطرف على حنو ما ورد يف التقرير الدوري الثاين 

   .                                                 إزاء ضرورة تنسيق التشريعات الوطنية وزيادة تعزيزها
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                استكمال استعراض                                                                          حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنسيق تشريعاهتا الوطنية بتدابري من بينها   -  ٧٩
                                                                                                         التشريعات املتعلق باليتامى واألطفال املستضعفني، والعمل دون تأخري على اعتماد وتنفيذ خمتلف القـوانني              
                                                                                                         والسياسات املقترحة اليت تفيد األطفال وحتميهم وعلى تكريس كل اجلهود واملوارد الضرورية من أجل إنفاذ               

                  ً                                            وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريـق            .                  ً      ً                        قانون الطفل إنفاذاً فعلياً كمسألة ذات أولوية      
                                         عليها االتفاقية جلميع األطفـال ضـحايا               تنص                                                                وضع األحكام واللوائح القانونية املناسبة، توفري احلماية اليت       

                                                                                                   اجلرمية والشهود عليها كاألطفال ضحايا اإليذاء، والعنف املـرتيل، واالسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي،               
                                                                                           الجتار أو األطفال الشهود على تلك اجلرائم، آخذة يف االعتبار الكامل مبادئ األمم املتحدة                           واالختطاف، وا 

                       قرار اجمللس االقتـصادي     (                                                                                    التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها            
   . )    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢                  ، املرفق، الصادر يف   ٢٠ /    ٢٠٠٥          واالجتماعي 

                   خطة العمل الوطنية         التنسيق و

               ً                                                                                                       حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابري والربامج املختلفة لتنسيق املسائل املتعلقة بالطفل، مبا يف ذلك إنشاء اجمللس                   -  ٨٠
                   الصعيد احمللـي،                                                          ستراتيجية ملدة مخس سنوات وإنشاء جمالس استشارية على        ا                                        الوطين خلدمات الطفل وتزويده خبطة عمل       

                                                                                            لق إزاء عدم اعتماد خطة عمل وطنية حىت اآلن وضرورة توفري موارد إضافية لضمان فعالية                                   وتشعر مع ذلك بالق   
   .                                التنسيق والتنفيذ على الصعيد احمللي

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنيـة تشمل مجيع احلقــوق املنـصوص عليهـا يف                -  ٨١
      عـامل   "                                                             دورة االستثنائية للجمعية العامة املخصصة لألطفال واملعنونة                                                             االتفاقية وبأن تضع يف االعتبار الوثيقة اخلتامية لل       

  ،  ٢ /  ٢٧-           القـرار دإ    (    ٢٠٠٢     مايو  /                                                         اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تلك الدورة يف أيار  "            صاحل لألطفال 
                  ي يف مجيع أحنـاء                                                                                                 ، وأن تواصل وتضاعف ما تبذله من جهود من أجل إنشاء آليات للتنسيق على الصعيد احملل                )     املرفق

   .                                                                                  البالد وبأن ختصص موارد كافية لدعم التنسيق الفعلي بني املؤسسات على الصعيدين الوطين واحمللي

              الرصد املستقل

                                 بني أهنا تشعر بـالقلق لكـون        .     ٢٠٠٣                                                                 ترحب اللجنة بإنشاء جلنة كينيا الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام             -   ٨٢
                                                      وتالحظ اللجنة مع ذلك أن اللجنة الكينيـة حلقـوق            .                 واملالية الكافية                                             الدولة الطرف مل تزودها باملوارد البشرية       

   .                   لدى اضطالعها بواليتها                     ً                           اإلنسان ال تركز حتديداً على حقوق الطفل واحتياجاته

                                                               ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية للجنة كينيا الوطنية                   بأن تكفل                              توصي اللجنة الدولة الطرف       -   ٨٣
                                               ً                                   من القيام باألنشطة املوكلة إليها مبوجب واليتها متشياً مع املبادئ املتعلقـة مبركـز                                 حلقوق اإلنسان لتمكينها    

                              ً                            ً                وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ ما يلزم من تـدابري وفقـاً                 ").             مبادئ باريس   ("                  املؤسسات الوطنية   
              املستقلة حلقوق                               بشأن دور املؤسسات الوطنية       ) CRC/GC/2000/2 (                       الصادر عن اللجنة      ٢                     للتعليق العام رقم    

        مبـشاكل                                                                                                 اإلنسان يف محاية حقوق الطفل وتعزيزه، كي هتتم جلنة كينيا الوطنية حلقوق اإلنسان بشكل خاص              
                  ً                                                        ِّ                  األطفال، من ذلك مثالً إنشاء وحدة حلقوق الطفل يسهل على األطفال الوصول إليها وتيسِّر معاجلة الشكاوى 

                          ً     ً                         على يد موظفني مدربني تدريباً جيداً، وتضمن متابعة                                                               املقدمة من األطفال أو نيابة عنهم بشكل مالئم للطفل        
   .                                                              جلنة كينيا الوطنية حلقوق اإلنسان للقضايا يف حال إحالتها إىل السلطات
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             ختصيص املوارد

                                                                                                              ترحب اللجنة بالزيادة العامة يف اعتمادات امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية كالصحة والثقافة، غري أهنا                -   ٨٤
    كما   .                                                                                                      عدم إمكانية حتديد مقدار األموال املنفقة على األطفال أو بيان تلك النسبة بوضوح من امليزانية                                 تشعر بالقلق إزاء  

                                                                                                                     تأسف اللجنة لوجود فروق إقليمية وعدم إعطاء األولوية حلقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة فيما               
   .                                  يزانية للتخفيف من أوجه التفاوت تلك                         ، وعدم ختصيص اعتمادات يف امل    َّ   املهمَّشني              يتعلق باألطفال 

                                    من االتفاقية على حنو تام وذلك        ٤                                        ً     ً                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة             -   ٨٥
                                                                                                            بزيادة اعتمادات امليزانية وحتديد أولوياهتا حىت تضمن تنفيذ حقوق الطفل على مجيع املستويات، كما توصيها               

 ً                                                                         اً لدى وضع ميزانيتها حلماية حقوق األطفال املنتمني إىل جمموعات مستضعفة أو حمرومة،                ً     بأن تويل اهتماماً خاص
       اإليدز؛  /                     أو املتأثرين بالفريوس   /                                                                          مبن فيهم األطفال املعوقون واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري و          

              وحتث اللجنـة     .             ة أو مهمشة                                                                                  واليتامى واألطفال الذين يعيشون يف فقر واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائي           
           ، وختـصيص       َّ   املهمَّشني                                                                                   على إعطاء األولوية حلقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة لألطفال           

                                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف تعقب        .                                                       اعتمادات كافية يف امليزانية بغية ختفيف حدة الفوارق       
                                                        رصد اعتمادات امليزانية املخصصة للطفل وطلب املساعدة التقنية                                     خمصصات امليزانية من منظور حقوق الطفل ل

                                   كما تشجع اللجنة الدولة الطـرف         ).          اليونيسيف (                                                           هلذا الغرض من هيئات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة          
   .                                                           على التفاوض لتخفيف عبء الدين من أجل ختصيص املوارد حلماية الطفل

             مجع البيانات

                                                                                   هود املبذولة لتقدمي بيانات مفصلة يف رد الدولة الطرف علـى قائمـة املـسائل                              ً       حتيط اللجنة علماً باجل     -   ٨٦
) CRC/C/KEN/Q/2/Add.1 (             لتحسني نظام مجع البيانات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق باألطفال احملتاجني                                                                                

              دمي عرض مفصل                                                                                                     إىل محاية خاصة، إال أن القلق ال يزال يساورها إزاء عدم توفر نظام مركزي جلمع البيانات وتق                
   .                     لفئات معينة من األطفال

                                                                 نظامها جلمع البيانات كأساس لتقييم التقدم احملـرز يف إعمـال                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز        -   ٨٧
                                                                                                              حقوق الطفل واملساعدة يف وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية، خاصة فيما يتعلق باملوارد املالية والبشرية الـيت                

   .ُ                ُخصصت لصاحل الطفل

                 مع اجملتمع املدين       التعاون

               ً                                                                                          حتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان التعاون وتعزيزه بني مؤسـسات                  -   ٨٨
                                    غري أهنا تالحظ أن هناك حاجـة إىل          .                                                                         الدولة ومنظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ املشاريع ذات الصلة حبقوق الطفل          

   .                                      رمسية من أجل تعزيز استدامته واستمراره                                 زيادة حتسني هذا التعاون وإعطائه صفة

         قطاعـات    ال                       مع املنظمات غري احلكومية و        وتوطيده                                                  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا         -   ٨٩
   .                                                     اليت تعمل لصاحل األطفال ومعهم يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية                  خرى من اجملتمع املدين   األ
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                النشر والتدريب

                                                                                              التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبا يف ذلك ترمجة نص االتفاقيـة إىل اللغـة                                ً      حتيط اللجنة علماً مع     -   ٩٠
                    ومع ذلـك، تتفـق       .                                                                                              السواحلية وغريها من لغات السكان األصليني إىل جانب الربامج الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل             

                                          حتقيق قدر أكرب من التقدم فيما يتعلـق                                                                                        اللجنة مع االستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف وهو أن األمر حيتاج إىل              
   .  شة                                                                 َّ بالتوعية مببادئ وأحكام االتفاقية خاصة يف اجملتمعات احمللية القروية واملهمَّ

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٩١

                                                                                        مضاعفة جهودها لكي تكون أحكام االتفاقية شائعة ومفهومة على نطاق واسع من جانـب                 ) أ (  
                           ف جمتمعات األقليات يف كينيا؛                    الكبار واألطفال يف خمتل

                                                                                     صياغة ونشر إصدارات مبسطة من الوثائق األساسية واخلطط والسياسات اليت متس األطفال               ) ب (  
                        يسهل على األطفال فهمها؛

                                                                                         توفري وتعزيز التدريب املالئم واملنهجي جلميع الفئات املهنية اليت تعمـل لـصاحل األطفـال                ) ج (  
                                                                                 بإنفاذ القوانني، واملعلمون، مبن فيهم املعلمون يف املناطق القروية والنائية،                                          ومعهم، وخباصة املوظفون املكلفون   

   .                                                                               والعاملون يف اخلدمات الصحية واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال

  تعريف الطفل - ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

                                                    وجب القوانني املختلفة وأهنا ليست واحدة بالنـسبة                                                                تالحظ اللجنة بقلق تفاوت احلدود الدنيا لسن الزواج مب          -   ٩٢
   .                                              م التطرق إىل هذه املسألة عند استعراض قانون الطفل ت                                                        للفتيات والفتيان، وترحب مبا بلغها من معلومات تفيد بأنه سي

                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باستعراض قانون الطفل لتحقيق أمور منها وضع حد أدىن لسن  -   ٩٣
   .                            َّ                                     سري على الفتيات والفتيان وحيدَّد بسن الثامنة عشرة وهي السن املستهدفة        الزواج ي

  مبادئ عامة - ٣
  ) من االتفاقية١٢، و٦، و٣، و٢املواد (

             عدم التمييز

                                                                                                               ترحب اللجنة مبا بلغها من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف استعرضت بعض التشريعات التمييزية لضمان عدم                  -  ٩٤
                                                                                      رب مع ذلك عن قلقها الستمرار التمييز يف إطار السياسة العامة والواقع العملي على السواء ضد                        انتهاك حقوق الطفل، وتع 

                          جامعي الثمار، واألطفـال     /                                                                                              فئات معينة من األطفال، خاصة فيما يتعلق بالبنات وأطفال أقليات معينة كالرعاة والقناصني            
                                                          رب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي يتعرض                كما تع   .                                                     املعوقني واألطفال الالجئني واألطفال من ملتمسي اللجوء      

           واألطفال       اإليدز /       البشرية                                  أو املتأثرون بفريوس نقص املناعة       /                                                             له األطفال املولودون خارج إطار الزواج واألطفال املصابون و        
   .                                                          اليتامى وأطفال الشوارع واألطفال ألمهات كينيات وآباء غري كينيني
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   :        ما يلي   على                       حتث اللجنة الدولة الطرف   -   ٩٥

                                       من االتفاقية، والعمل على تنفيـذ        ٢           مع املادة         ً متاماً           لكي تتفق                     مجيع تشريعاهتا         تنقيح        مواصلة     ) أ (  
                             ً     ً   مجيع األحكام القانونية تنفيذاً كامالً؛

                                                                        بضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم والوصول إىل مرافـق الرعايـة                             مكافحة التمييز      ) ب (  
                                                    الفقر واالهتمام بوجه خاص يف هذا الصدد حبقوق البنات؛                              الصحية واالستفادة من برامج ختفيف

                                                            تنظيم محالت توعية عامة وشاملة ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز؛   ) ج (  

                                                  َّ                                                تضمني التقرير الدوري القادم للدولة الطرف معلومات عمَّا اختذته من تدابري وما نفذتـه مـن                   ) د (  
                                                                  عالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية                                                           برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإل       

                                ، مع مراعاة التعليق العـام          ٢٠٠١                                                 ُّ                            والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب املعقود يف عام             
   .                      واملتعلق بأهداف التعليم  ) CRC/GC/2001/1 (                   الصادر عن اللجنة  ١    رقم 

                   مصاحل الطفل الفضلى

                  غري أن استخدام هذا   .                                                                 اللجنة باملبدأ الوارد يف قانون األطفال والذي يعكس مصاحل الطفل الفضلى     ترحب   -   ٩٦
ُ                    املبدأ يتوقف على فهم وحساسية املوظفني وغريهم ممن يتخذون قرارات ختص األطفال، ويساور اللجنة القلُق من                                                                                                        

   .                   إىل التدريب املناسب                                                                عدم مراعاة مصاحل الطفل الفضلى بصورة منهجية ألسباب من بينها االفتقار

                                                    مبدأ مصاحل الطفل الفضلى بشكل منهجي يف مجيـع                   مراعاة                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل       -   ٩٧
     عن                          األطفال املستضعفني واحملرومني م               سيما تلك اليت هت       ال  ،         األطفال  ص                                    الربامج والسياسات والقرارات اليت خت    

   .            هم من املهنيني              مجيع املوظفني وغري         وتدريب     وعية ت          أمور منها      طريق 

                   احترام آراء الطفل

                                                                                           تعرب اللجنة عن تقديرها جلهود الدولة الطرف يف سبيل تعزيز واحترام حق األطفال يف التعبري عن آرائهم   -   ٩٨
                                                                                                            حبرية، ولعملية صياغة مبادئ توجيهية وطنية لتشجيع مشاركة األطفال من أجل تسهيل مشاركة األطفال علـى                

                                                                                عر بالقلق إزاء املواقف واملمارسات االجتماعية والثقافية والتقليدية السائدة اليت تشكل          غري أهنا تش  .             مجيع املستويات
                                                                                                              عقبات كأداء حتول دون ضمان هذا احلق وإعطاء االعتبار الكامل آلراء األطفال يف عمليات صنع القرار اإلداري                 

   .                                             والقضائي سواء على املستوى احمللي أو املستوى الوطين

   :                ولة الطرف مبا يلي               توصي اللجنة الد  -   ٩٩

                                                                                               تعزيز وتسهيل وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل ومشاركته يف كافة املسائل اليت تؤثر عليـه                  ) أ (  
                                                                                    ً                 داخل األسرة ويف املدارس ويف اجملتمع احمللي واملؤسسات وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، طبقـاً               
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       بشأن     ٢٠٠٦                                       مدهتا اللجنة بعد يوم املناقشة العامة يف                                                   من االتفاقية، مع مراعاة التوصيات اليت اعت         ١٢        للمادة  
   .                    حق الطفل يف مساع آرائه

                                                                                           بذل اجلهود من أجل نشر املبادئ التوجيهية الوطنية لتشجيع مشاركة الطفل علـى نطـاق                  ) ب (  
                                                      ً                                 ً               واسع ووضع استراتيجيات للوصول إىل أكثر فئات األطفال هتميشاً وإشراكهم يف املناقشات العامة وخاصةً              

   .          لصعيد احمللي     على ا

   احلقوق واحلريات املدنية-٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩، و١٧-١٣، و٨، و٧املواد (

  تسجيل املواليد

                                                                                                                  ترحب اللجنة بأن قانون الطفل يكرس حق كل طفل يف أن يكون لـه اسم وجنسية وبالتـدابري املتخـذة لـضمان                       -   ١٠٠
                                                                            ء ارتفاع نسبة األطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة ال سـيما يف                                                        ومع ذلك، ال تزال تشعر ببالغ القلق إزا         .               تسجيل املواليد 

                                                                                                                              املناطق الريفية، وإزاء التدابري التقييدية املرتبطة بتسجيل املواليد، والتمييز فيما يتعلق بتسجيل األطفال املولودين خارج إطار          
   .                     لتيسري تسجيل املواليد                          ً                                  الزواج وآلباء غري كينيني، فضالً عن االفتقار إىل آليات وهياكل أساسية

                                                        من االتفاقية، بتطبيق نظام فعال لتسجيل املواليـد          ٧                                          الدولة الطرف بأن تقوم، يف ضوء املادة                      توصي اللجنة     -   ١٠١
   :                                                                      يغطي كامل إقليمها ومجيع األطفال يف كينيا، مبا ذلك عن طريق اإلجراءات التالية

          التسجيل؛                       ً                   ضمان تسجيل املواليد جماناً يف مجيع مراحل عملية    ) أ (  

                                                       اختاذ تدابري مناسبة لتسجيل من مل يتم تسجيلهم عند الوالدة؛   ) ب (  

                                                                    استحداث وحدات متنقلة لتسجيل املواليد بغية الوصول إىل املناطق النائية؛   ) ج (  

                                                                                                   استعراض التشريعات التمييزية القائمة بشأن تسجيل املواليد، مبا يف ذلك التشريعات الـيت متنـع                  ) د (  
                    ولودين آلباء أجانب؛               تسجيل األطفال امل

                                                                                                   إضفاء الصبغة الرمسية على الروابط بني اهلياكل املختلفة اليت تتوىل تقدمي تلك اخلـدمات وتعزيـز                   )   ه (  
                                إجراءات تسجيل املواليد، مبا يف ذلك                                                                               الوعي وتقدير أمهية تسجيل املواليد بتنظيم محالت عامة لتوفري املعلومات بشأن         

   .                                                              ذلك التسجيل، بوسائل من بينها التلفزة واإلذاعة واملطبوعات وغريها                            احلقوق واالستحقاقات الناشئة عن

        املهينة                                                                 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

                                                          لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                                                                تالحظ اللجنة أن هناك تقارير تفيد باستمرار حدوث ا          -   ١٠٢
                                                   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استعمال القوة املفرط وإطالق   .                                                  املهينة وذلك بالرغم من أن التشريع حيظره صراحة              ية أو           الالإنسان

                                                    وكذلك إزاء التقارير اليت تشري إىل أنه مل يتم              ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                                      الرصاص على أطفال الشوارع يف كيسومو يف تشرين األول        
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                 ً                                    وتأسف اللجنة أيضاً للقصور يف اختاذ تدابري شـاملة           .                بإنفاذ القوانني                                                 التحقيق يف حاالت اغتصاب بنات على يد مكلفني         
   .      املهينة                                                                 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                    للتصدي ألسباب وآثار 

   :                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -   ١٠٣

                                             اية األطفال من التعذيب وسوء املعاملة على                                                           استعراض تشريعاهتا وضمان تنفيذها بفعالية لضمان مح         ) أ (  
          حنو أفضل؛

                                                                                            التحقيق يف مجيع حاالت تعذيب األطفال وسوء معاملتهم ومقاضاة مرتكبيها مع احلرص على عدم                 ) ب (  
                                                                            تعرض الطفل املعتدى عليه لإليذاء أثناء اإلجراءات القانونية وعلى محاية خصوصياته؛

                                                         مات الرعاية والتعايف وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك تقدمي                                             ضمان حصول األطفال الضحايا على خد        ) ج (  
                                                            لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو                                                                   الدعم النفسي االجتماعي ملن عاشوا جتارب تعرضوا فيها ل        

                                                       املهينة وتوفري املساعدة القانونية املالئمة هلم يف هذا الصدد؛              الالإنسانية أو 

                                                                             من جهود لتدريب املهنيني العاملني لصاحل األطفال ومعهم، مبن فيهم املعلمـون                                مواصلة ما تبذلـه       ) د (  
                                                                                                             واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني واألخصائيون االجتماعيون والقضاة مبختلف درجـاهتم والعـاملون يف قطـاع               

   .                                                          الصحة، على التعرف على حاالت سوء املعاملة واإلبالغ عنها وإدارهتا

                 العقوبة البدنية

                        ً                                      حيظر معاقبة األطفال بدنياً يف املدارس واملؤسسات التعليمية، ولكنها     ٢٠٠١                      بأن قانون الطفل لعام                ترحب اللجنة   -   ١٠٤
  .                                                                                                                                 ال تزال تشعر بالقلق إزاء اللجوء إىل العقوبة البدنية يف البيوت ويف النظام اجلزائي ويف حميط الرعاية البديلة وحميط العمل                   

                                    يف بعض املدارس وعدم اختاذ تـدابري                                                                 استمرار اللجوء إىل العقوبة البدنية يف الواقع العملي                               ً           وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      
   .                     إلنفاذ حظر هذه املمارسة

                                                        بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من        ) CRC/C/GC/8   ( ٨                                 مع مراعاة التعليق العام رقم        -   ١٠٥
   :                                    الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات التالية                                          ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، حتث اللجنة 

                                                                                                   سن تشريع حيظر صراحة العقوبة البدنية يف البيوت ويف حميط الرعايـة البديلـة وحمـيط العمـل                     ) أ (  
                       بالقطاعني العام واخلاص؛

                                                                                               تنظيم محالت عامة للتثقيف والتوعية حبقوق الطفل يف احلماية من مجيع أشكال العنـف وتعزيـز                   ) ب (  
                                               لبديلة والقائمة على املشاركة واخلالية من العنف؛               أشكال التأديب ا

                                                                       لضمان عدم جلوء املعلمني أو غريهم من املهنيني الـذين يعملـون مـع                                      فعالية نظام الرصد        حتسني   ) ج (  
   .                                                                         األطفال أو لصاحلهم إىل إساءة استخدام سلطتهم يف املدارس وغريها من مؤسسات التعليم
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   البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
  ،٢١-١٩، و١١-٩ واملواد ١٨ من املادة ٢و١ والفقرتان ٥ملادة ا(

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

             الدعم األسري

                                    ً                                                 املتخذة للتركيز على األسرة بوصفها جزءاً من السياسة االجتماعية، ال سيما بـرامج                           باملبادرات     نة          ترحب اللج   -   ١٠٦
   :                      غري أن اللجنة تالحظ بقلق  .          قيف اآلباء                   االستشارة األسرية وتث

َ                                                                                            القيوَد اليت حتد من توافر اخلدمات وإمكانية االستفادة منها، ومستويات الفقر املرتفعة وتفـاقم                ) أ (          
                                        والتوجهات واملواقف االجتماعية السلبية؛     اإليدز /       البشرية                                ذلك بآثار جائحة فريوس نقص املناعة 

                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق   ١٠           من املادة  ٢             على الفقرة       َ                        التحفظَ الذي أبدته حكومة كينيا   ) ب (  
                                                                                            االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألنه حيد من الدعم األسري املتاح للنساء العامالت قبل الوضع وبعده؛

       ً                         أسبوعاً املوصى هبا إلجازة األمومة   ١٤                                                    عدم كفاية التشريعات املتعلقة باألمومة اليت ال تتقيد مبدة    ) ج (  
   .                بشأن محاية األمومة  )     ٢٠٠٠ (     ١٨٣               ً                                  دفوعة األجر طبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم   امل

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٠٧

                                                                                تقدمي مزيد من الدعم لألسر يف شكل مشورة أسرية وتثقيـف اآلبـاء وتعـيني أخـصائيني           ) أ (  
                                        نب القيام حبمالت توعية عامة يف هذا الصدد؛                                                 اجتماعيني على الصعيد احمللي وتقدمي إعانات مالية إىل جا

                                                                                                    تعزيز الدعم املتاح للنساء قبل الوضع وبعده باختاذ تدابري مناسبة، مبا يف ذلك سحب التحفظ على                   ) ب (  
   ؛    ١٩٦٦                                                                         من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف عام   ١٠           من املادة  ٢       الفقرة 

                                                                                    لتشريعات املتعلقة باألمومة لدعم النساء العامالت يف القطاعني الرمسي وغـري الرمسـي                      استعراض ا    ) ج (  
ـ ـ        ً     ً                    أسبوعاً طبقاً التفاقية منظمة العم  ١٤                                                           وذلك مبنحهن إجازة األمومة املدفوعة األجر املوصى هبا ومدهتا           ة ـ           ل الدولي

     .                بشأن محاية األمومة  )     ٢٠٠٠ (   ١٨٣    رقم 

                 الرعاية البديلة

                وإقامة جمـالس      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                     نشاء اجمللس الوطين خلدمات الطفل وبوضع اخلطة االستراتيجية                   ترحب اللجنة بإ    -   ١٠٨
                                                                                    كما ترحب مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تنظيم وتسجيل مجيع املؤسسات اخلريية لرعاية   .                 استشارية للمناطق

       اللجنة       غري أن   .                       م املمنوح لكفالة األطفال                                                              األطفال، مبا يف ذلك عن طريق مراجعة التسجيل كل ثالث سنوات وحتسني الدع
   .                                                                                                     ال تزال قلقة ألن تلك التدابري غري كافية لتلبية االحتياجات املتنوعة لألطفال اليتامى وغريهم من املستضعفني يف كينيا
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                                                                                       َ                فيما يتعلق بالرعاية البديلة املقدمة لليتامى وغريهم من األطفال املستضعفني، توصي اللجنة الدولـةَ                -    ١٠٩
   :         رف مبا يلي   الط

                                                                                               مواصلة وتعزيز جهودها من أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية لرعاية ومحايـة اليتـامى                 ) أ (  
                         ً     ً   واألطفال املستضعفني تنفيذاً كامالً؛

                                                                                                     مواصلة وتعزيز التدابري املتخذة لدعم كفالة األطفال بأمور منها برناجمها للتحويالت املالية وذلـك                 ) ب (  
                     طفل يتيم ومستضعف؛   ٣٠٠     ٠٠٠                                           و املزمع، بتوسيع نطاقه يف أقرب وقت ممكن ليشمل                        من أجل القيام، على النح

                                                                                          اختاذ التدابري الالزمة ملنع ومكافحة استغالل األطفال املكفولني وضمان محاية ملكية اليتامى               ) ج (  
          والقـادة                                                                                                     وحقوقهم يف اإلرث وتوفري التربية الوطنية للمجتمعات احمللية يف هذا الشأن وتعزيز قدرة الزعماء               

                             احملليني على معاجلة هذه املسائل؛

                                                                               مواصلة تسجيل مجيع املؤسسات اليت تقدم الرعاية البديلة واستكمال عملية التسجيل، مبا يف    ) د (  
                                          ذلك بإجراء عمليات استعراض وتفتيش منتظمة؛

     يـة                                                                                         وضع تدابري فعالة لتحسني الرعاية البديلة، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص املـوارد املال                 )   ه (  
                   والبشرية الكافية؛

                                    وق الطفل، لألخـصائيني االجتمـاعيني           حق             التدريب على                                 تقدمي تدريب إضايف، مبا يف ذلك          ) و (  
                                                                                                     والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية، وضمان االستعراض الدوري لعمليات إيداع األطفال يف املؤسـسات              

   .                          يف مؤسسات الرعاية البديلة                                         وإنشاء آلية مستقلة لشكاوى األطفال املقيمني  ٢٥    ً         طبقاً للمادة 

       التبين

                  بـشأن محايـة         ١٩٩٣         لعام     ٣٣                                                                       ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف االنضمام إىل اتفاقية الهاي رقم             -    ١١٠
         وإنشاء     ٢٠٠٥      يف عام   )      التبين (                                                                         األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل وسن اللوائح املتعلقة باألطفال 

                                                           وتشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير اليت تفيد باستمرار          .                                     وهو ما عزز إجراءات وهياكل التبين                         جلنة وطنية للتبين،    
   .                                                                           حدوث عمليات التبين بشكل غري قانوين بني البلدان واحتمال االجتار باألطفال لذلك الغرض

   :                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -    ١١١

                من االتفاقية؛  ٢١       للمادة                                      ضمان امتثال التشريعات املتعلقة بالتبين    ) أ (  

      التبين                                    التبين من أجل ضمان القيام بعمليات     تنظم                                     وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة    ) ب (  
             لالتفاقية؛ًً                                                     مصاحل الطفل الفضلى والضمانات القانونية املناسبة طبقاًً                  بشكل يراعي متاما                    الداخلية وبني البلدان
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    ٣٣                                            ن خاصة عن طريق التصديق على اتفاقية الهاي رقم                                 تعزيز رصد عمليات التبين بني البلدا   ) ج (  
                                                           بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل؛    ١٩٩٣     لعام 

   .                                                                               التماس املساعدة التقنية من مؤمتر الهاي املعين بالقانون الدويل اخلاص للغرض السالف الذكر   ) د (  

                                   اإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

        غري أهنا    .                                                                                          ترحب اللجنة حبمالت التوعية اليت مت تنظيمها للتصدي حلاالت إيذاء األطفال وتعرضهم للعنف              -    ١١٢
                   وتعرب عن أسـفها      .                                                                                            تشعر بالقلق ألن تدابري الوقاية واآلليات املالئمة ملواجهة حاالت اإليذاء ال تزال غري كافية             

                                             ها، وبالذات العنف اجلنسي واألسري، وحمدودية                                                                   لعدم توفر إحصائيات حمدثة عن ضحايا حاالت العنف املبلغ عن         
   .                                                                                                    عدد التحقيقات والعقوبات املتعلقة هبذه احلاالت ونقص تدابري املعافاة البدنية والنفسية وإعادة االندماج يف اجملتمع

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١١٣

                                                تعزيز التدابري القائمة ملنع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛   ) أ (  

                                                                                     تعزيز القدرة بأمور منها توفري التدريب املنهجي للموظفني واملتطوعني العاملني مع األطفـال         ) ب (  
                                                                                                 والوكاالت األخرى املكلفة بإنفاذ القوانني، كالشرطة يف إطار اإلدارة اإلقليمية للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة   

                                    حبقوق الطفل واستعراضها والرد عليها؛

                                                               في جماين وثالثي األرقام على مدار اليوم وعلى مستوى البلـد                                       توفري الدعم لتشغيل خط هات       ) ج (  
                                                                 ً     ً   ملساعدة األطفال، على أن يتوىل تشغيله مهنيون ومتطوعون مدربون تدريباً جيداً؛

                                                                                    احلث على إنشاء شبكات وشراكات وذلك بإشراك اجملالس االستشارية احمللية للقضاء على               ) د (  
                  العنف ضد األطفال؛

                                                                         ام مركزي جلمع البيانات والتوثيق والتنسيق والتحقيق يف حاالت إيـذاء                              النظر يف إنشاء نظ      )   ه (  
   .                                         األطفال مبختلف أشكاله والرد عليها ومتابعتها

                                                                                     وباإلشارة إىل دراسة مسألة العنف ضد األطفال اليت طلب األمني العام لألمم املتحدة إجراءها، توصي   -    ١١٤
   :                          اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                                         دابري الضرورية لتنفيذ التوصيات الشاملة واحملددة الواردة يف تقرير اخلبري املستقل             اختاذ مجيع الت   ) أ (  
                                  مع أخذ نتائج وتوصيات املشاورات       ) A/61/299 (                                                            املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال          

            االعتبار؛ يف  )     ٢٠٠٥   ه    يولي /     متوز  ٢٠     إىل   ١٨              جنوب أفريقيا،  (                                  اإلقليمية لبلدان شرق وجنوب أفريقيا 
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ٍ                              استعمال تلك التوصيات كأداة عمل إلقامة شراكٍة مع اجملتمع املـدين، ال              ) ب (   ـ                                                        يما بإشـراك       س
                       إعطـاء زخـم الختـاذ                                                                            لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والعقلي و                   األطفال

                  يذاء ومواجهتهما؛                                  ً                    ، وعند االقتضاء، إجراءات حمددة زمنياً، ملنع ذلك العنف واإل              إجراءات ملموسة

  )            اليونيـسيف  (                                                                                    التماس املساعدة التقنية لألغراض السالفة الذكر من منظمة األمم املتحدة للطفولة               ) ج (  
   .                                                    ومن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية

   الرعاية الصحية األساسية والرعاية االجتماعية- ٦
  ؛٢٦؛ و٢٤؛ و٢٣؛ و٣، الفقرة ١٨؛ و٦املواد (

  ) من االتفاقية٣ إىل ١، الفقرات ٢٧و

                األطفال املعوقون

                                                                                                          ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين لألشخاص املعوقني وال يزال القلق يساورها مع ذلـك بـشأن القـدرات                    -   ١١٥
     طفال                                                                                                             احملدودة على الكشف املبكر عن األطفال املعوقني وعالجهم وقلة املؤسسات واهلياكل احلكومية لتلبية احتياجات األ              

   .                                                                                        ستحالة دخوهلم البنايات وعدم توافر وسائل نقل مالئمة هلم واالفتقار إىل سياسة شاملة موضوعة ألجلهم ا        املعوقني و

        حقـوق            بـشأن     )    ٢٠٠٦ ( ٩       رقـم          للجنة       عام  ال       تعليق                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع يف االعتبار ال          -   ١١٦
   :   يلي                    وتوصيها على األخص مبا   ) CRC/C/GC/9   ( ني       املعوق      األطفال

                                                                         زيادة تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العادي وإدماجهم يف اجملتمع؛   ) أ (  

                                                                                          إيالء مزيد من االهتمام لتوفري تدريب خاص للمعلمني وتوفري وسائل لألطفال املعوقني للوصول                ) ب (  
                        ع األماكن العامة األخرى؛                                                                     إىل البيئة املادية، مبا يف ذلك املدارس واأللعاب الرياضية ومرافق الترفيه ومجي

   ؛                                                                          حتسني وتعزيز خدمات الكشف املبكر عن اإلعاقة وعالجها من جانب قطاعي الصحة والتعليم   ) ج (  

                      وينبغي أن يكون اهلـدف    .                                                             بدء تنفيذ برامج للتثقيف العام بشأن احتياجات األطفال املعوقني      ) د (  
                           وباملثل، ينبغي بدء تنفيذ      .              التمييز ضدهم                                                               من الربامج هو التصدي لوصم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة و         

                                                                           برامج على صعيد اجملتمعات احمللية ملساعدة أسر وآباء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛

          االحتياجات                 وينبغي مراعاة   .                                                           زيادة املخصصات املالية املمنوحة لألطفال املعوقني يف املدارس          )   ه (  
                                    اخلاصة لكل طفل لدى ختصيص تلك املوارد؛

       ً      ً                            تنفيذاً فعلياً لتمكني اجمللـس الـوطين            ٢٠٠٣                                          ضمان تنفيذ قانون األشخاص املعوقني لعام          ) و (  
   .                                    لألشخاص املعوقني من تطبيق الربامج الالزمة
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                      الصحة واخلدمات الصحية

               ً                                                                                          حتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود على مستوى السياسة العامة واملستوى العملـي يف                   -    ١١٧
                                                             ُّ                                   ق يف الصحة واخلدمات الصحية، مبا يف ذلك السياسة الوطنية لتغذية الرُّضع وتوزيع الناموسيات                             سبيل إعمال احل  

   :                                                                                  غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق العميق إزاء حالة األطفال الصحية يف كينيا وخاصة إزاء ما يلي  .                  للوقاية من املالريا

                         املناطق الريفية واحلضرية؛                                                التفاوت يف توزيع وختصيص الرعاية واخلدمات الصحية بني    ) أ (  

                                                                                          معدالت الوفيات املرتفعة يف صفوف الرضع واألطفال دون سن اخلامسة وعدم كفاية التـدابري                 ) ب (  
                                          املتخذة وعدم استفادة األطفال الفقراء منها؛

                                                                                            االفتقار إىل نظم اإلصحاح وإمكانيات احلصول على مياه الشرب النظيفة والكافيـة واآلمنـة                 ) ج (  
                                                                     لفة إىل جانب اخلطر الذي متثله املالريا على صحة األطفال وقدرهتم على البقاء؛            وامليسورة الك

                                                                                                  نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص الوزن أو تأخر النمـو                         ارتفاع     ) د (  
     غـري   (           العامة        ألدوية                                                                                             بشكل مزمن إىل جانب متتع األطفال احملدود باحلق يف الصحة، وخاصة فيما يتعلق باحلصول على ا               

    ).                   املسجلة بعالمات جتارية

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١١٨

                          يما من أجل ترشيد توزيعها   س                                                     ختصيص مزيد من املوارد املالية والبشرية للخدمات الصحية، ال   ) أ (  
                                 لضمان إتاحتها يف مجيع أحناء البلد؛

                                                 يات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، ومراعـاة                                                     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقليص معدالت وف         ) ب (  
ـ         )     ٢٠٠٥ ( ٧                     التعليق العام رقم       ، CRC/C/GC/7/Rev.1 (             ة املبكـرة    ـ                                             بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفول

                                                                                      ، مبا يف ذلك عن طريق حتسني الرعاية الصحية قبل الوالدة والوقاية من املالريا واألمراض السارية؛ ) ١       الفقرة 
                                                                         مصحات األطفال من أجل اختصار املسافات اليت يـتعني علـى األمهـات                             إنشاء مزيد من     ) ج (  

ُ     واحلوامل قطُعها؛             
                                                                          حتسني سبل احلصول على املاء الصاحل للشرب ومرافق اإلصحاح وضمان استدامتها وإتاحتها    ) د (  

                                        وكفايتها وتوافرها للجميع وخاصة لألطفال؛
                                   جات األطفال الغذائية املاسة، خاصة بني                                                وضع استراتيجيات وطنية مناسبة من أجل تلبية احتيا   )   ه (  

                  ً                                         أشد اجملموعات ضعفاً وذلك باتباع هنج شامل ومشترك بني القطاعات؛
                                                                              ضمان عدم تسبب اتفاقات التجارة احلرة اإلقليمية وغريها من االتفاقات يف إحداث أثر سليب    ) و (  

           ة العامة؛                                                             على متتع األطفال باحلق يف الصحة، خاصة فيما يتعلق باحلصول على األدوي
   .                                                      تدابري ملكافحة الفساد فيما يتعلق بإدارة أموال قطاع الصحة     وضع   ) ز (  
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             صحة املراهقني

                                                                                                     تسلم اللجنة باختاذ بعض التدابري للتصدي ملشاكل الصحة العقلية وغريها من املشاكل الـصحية الـيت                  -    ١١٩
                            ف املراهقات وجترمي عمليات إهناء                                                                   يواجهها املراهقون، وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء ارتفاع معدالت احلمل يف صفو

                                                                                                           احلمل يف حاالت االغتصاب والسفاح، وإزاء نقص خدمات التربية اجلنسية والصحة اإلجنابية املناسبة واملتاحـة،               
                                         وتساهم مجيع هذه العوامـل يف ارتفـاع          .                                                                   والصعوبات اليت تواجهها الفتيات احلوامل من أجل مواصلة تعليمهن        

                 ً                                     وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تعـاطي املخـدرات           .                     ة يف صفوف املراهقات                                معدالت حدوث الوفيات النفاسي   
   .                                                     ومعدالت انتحار املراهقني واالفتقار إىل خدمات الصحة العقلية

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٢٠

                                                                                         إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم مشاكل املراهقني الصحية واستخدام نتائج هـذه                ) أ (  
                                                                                                 كأساس للقيام، مبشاركة املراهقني الكاملة، بصياغة سياسات وبرامج خاصة بـصحة املـراهقني يف                      الدراسة

                                                                                                  املناهج الدراسية، مع التركيز بشكل خاص على منع حدوث حاالت محل يف صفوف املراهقات وعمليـات                
              اإليدز، آخذة يف  / ة    بشري                                             ً                             اإلجهاض غري اآلمنة واإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً، مبا فيها فريوس نقص املناعة ال

ّ    الصادر عن اللجنة بشأن صحة املراهقني ومنّوهم  ) CRC/GC/2003/4 (   ٤                          االعتبار التعليق العام رقم                                      .   

                                                                                          تعزيز خدمات االستشارة فيما يتعلق مبشاكل النمو والصحة العقلية إىل جانب االستشارة يف                ) ب (  
          املراهقني؛                                                  جمال الصحة اإلجنابية واإلعالن عن توافرها وإتاحتها جلميع 

   .                                                         مواصلة تقدمي الدعم للمراهقات احلوامل وضمان مواصلتهن تعليمهن   ) ج (  

       اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة 

                                مكافحة فـريوس نقـص املناعـة                    كينيا بشأن                اليت وضعتها                       ستراتيجية الوطنية            باخلطة اال               ترحب اللجنة     -    ١٢١
                                                  ملتعلقة بتغذية الرضع واألطفال الصغار يف سـياق                                    وكذلك باملبادئ التوجيهية ا     )     ٢٠١٠-     ٢٠٠٥   (     اإليدز /       البشرية

                                                     ً       ً    وترى أن اخنفاض معدالت العدوى يف السنوات األخرية يشكل تطوراً إجيابياً،   .      اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة 
                                                                                                        ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بشكل خاص يف صفوف املراهقـات واألطفـال دون سـن                  

          ً                                                                          القلق أيضاً إزاء شدة ارتفاع عدد اليتامى واألسر املعيشية اليت يرأسها أطفال املصابني بفريوس          ويساورها   .       اخلامسة
                                                                              وتأسف اللجنة لعدم كفاية متويل احلكومة ألدوية العالج مبضادات فريوسات النسخ             .      اإليدز /       البشرية             نقص املناعة   

   .               ً ف املراهقني جنسياً                                                      كما تأسف لعدم كفاية املوارد املخصصة للوقاية عن طريق تثقي  .       العكسي

                        بشأن فريوس نقص املناعة      )     ٢٠٠٣ ( ٣                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليقها العام رقم              -    ١٢٢
                                                              واملبادئ التوجيهية الدولية املعنية بفـريوس نقـص املناعـة            ) CRC/GC/2003/3 (                 وحقوق الطفل         اإليدز /       البشرية
    ):E/CN.4/1997/37 (            وحقوق الطفل   )   دز   اإلي (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /       البشرية
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                        وآثاره، ال سيما بتنفيذ      اإليدز /       البشرية                                                          تعزيز ما تبذله من جهود ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة         ) أ (  
       ً      ً    تنفيذاً فعليـاً       اإليدز /       البشرية                                                                                  اخلطة االستراتيجية الوطنية والسياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس نقص املناعة     

             مـن األم      دزـ    اإلي /       البشرية                                                                              ية الرضع واألطفال وبرنامج الوقاية من انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة                      وكذلك تغذ 
           إىل الطفل؛

                                                             ً                          توفري اخلدمات الصحية واالجتماعية الكافية جلميع النساء احلوامل جماناً وضمان توفري أدوية العالج      ) ب (  
                                                    مبضادات فريوسات النسخ العكسي والتغذية البديلة للرضع؛

                                     والتربية اجلنسية بصورة منهجيـة           اإليدز /       البشرية                                                تقدمي املعلومات الشاملة عن فريوس نقص املناعة           ) ج (  
                                                                                                         للشباب بوسائل من بينها االستشارات والفحوص السرية والتشجيع على استخدام موانع احلمل وتدريب العاملني يف         

ـ  / ةـ         البـشري                             الشباب بفريوس نقص املناعة                                                                  جمال الصحة واملعلمني والعاملني يف اجملال التربوي على توعية               دزـ      اإلي
                  والتربية اجلنسية؛

                                                                                         إدراج احترام حقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ سياساهتا واستراتيجياهتا يف جمـال مكافحـة                 ) د (  
                        وإشراك األطفال يف ذلك؛     اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة 

                      فريوس نقـص املناعـة            أهنكهم   ن                                                         توسيع نطاق املساعدات كي تشمل األطفال اليتامى والذي          )   ه (  
   ؛     اإليدز /       البشرية

                                                                                       ضمان سعي محالت التوعية العامة إىل منع التمييز يف حق األطفـال املـصابني أو املتـأثرين              ) و (  
   .     اإليدز /       البشرية                 بفريوس نقص املناعة 

                           املمارسات التقليدية الضارة

                                                 بالتعاون مع اجملتمع املـدين بغيـة محايـة الفتيـات                                                            تسلم اللجنة باجلهود اليت بذهلا املوظفون اإلداريون احملليون      -   ١٢٣
                                                                                 أو من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ال سيما حظر تشويه األعضاء التناسلية             /                                      الصغريات من الزواج القسري واملبكر و     

    على                                                                ، وتنفيذ مبادرة طقوس االنتقال من حال إىل حال هبدف القضاء              ٢٠٠١                                           لإلناث مبوجب قانون الطفل الصادر يف عام        
                                                                                 غري أن اللجنة تكرر التعبري عن قلقها من استمرار ممارسـة تـشويه األعـضاء                 .                                       ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

   .                                                                                   التناسلية لإلناث على نطاق واسع، ال سيما يف صفوف جمموعات معينة من السكان األصليني واألقليات

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٢٤

                                                                                   بريها فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبالزواج املبكر وضمان تطبيق                     تعزيز تدا    ) أ (  
                 احلظر بشكل صارم؛

                                                                                القيام حبمالت توعية ملكافحة واجتثاث هذه املمارسة وغريها من املمارسات التقليدية الضارة    ) ب (  
                                         بصحة األطفال وبقائهم ومنوهم وخاصة البنات؛
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 ِ                                                          رِسني وعامة اجلمهور للتشجيع على تغيري املواقف التقليدية وإشراك                        تطبيق برامج لتوعية املما   ) ج (  
   .                                                    األسرة املمتدة والقادة التقليديني والدينيني يف هذه األنشطة

              مستوى املعيشة

                                                                                                           ال تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء الفقر املستشري وزيادة عدد األطفال الذين ال يتمتعون بـاحلق يف                    -    ١٢٥
                                                                                    ا يف ذلك احلق يف احلصول على الغذاء واملاء النظيف الصاحل للشرب والسكن الالئـق                                    مستوى معيشي كاف، مب   

                                                             لة أطفال األسر احملرومة وأطفال اجملتمعات القروية واليتامى واألطفال                            وما يقلق اللجنة بوجه خاص حا  .   يض      واملراح
                              تأسف اللجنة لكون اسـتراتيجية   و  .                 وأطفال الشوارع     اإليدز /       البشرية                                 أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة      /         املصابني و 

   .                                                                          احلد من الفقر ال تعىن باألطفال، ال سيما األطفال احملتاجني إىل احلماية واألطفال العاملني

   :         إن اللجنة  -    ١٢٦

                                        اليت حتث فيها الدولة الطرف علـى أن          )  ٥           ، الفقرة   CRC/C/15/Add.160 (               تكرر توصيتها      ) أ (  
                واحملرومة وضمان     َّ   املهمَّشة                                   لتقدمي الدعم واملساعدة املادية لألسر               من االتفاقية،  ٢٧                 ً         تعزز جهودها، وفقاً للمادة 

                              حق األطفال يف مستوى معيشي كاف؛

                                                                                      حتث الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص حلقوق واحتياجات األطفال يف تنفيـذ خطـة                  ) ب (  
                  دوق تنمية الدوائر                                                                                استئصال الفقر واستراتيجية احلد من الفقر وصندوق تنمية الدوائر مبوجب قانون إنشاء صن

                                                                                 ، وصندوق نقل السلطة إىل السلطات احمللية وخطة عمل تقدمي اخلدمات مـن قبـل                   ٢٠٠٣                الصادر يف عام    
                                                                                       السلطات احمللية ومجيع الربامج األخرى اليت تستهدف حتسني مستوى املعيشة يف البلد، مبا يف ذلك بذل جهود 

                                        بالتنسيق مع اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية؛

                 بشأن إعمـال     ٧                                                                                    توصي الدولة الطرف بأن تقوم على وجه السرعة، مع مراعاة التعليق العام رقم                 ) ج (  
                                     بوضع إطار شامل للحماية االجتماعية       )   ٢٦           ، الفقرة   CRC/C/GC/7/Rev.1 (                                        حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة       

                                      أطفال اجملتمعات الريفيـة واليتـامى                                         ً                                       يعطي األولوية القصوى ألشد األطفال ضعفاً، ال سيما أطفال األسر احملرومة و           
    .                 وأطفال الشوارع     اإليدز /       البشرية                                            واألطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة 

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

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيني

                        اليت أسفرت، رغم ارتفاع     ٢٠٠٣                بتدائي اجملاين عام  ال                                   التقدير بدء تطبيق سياسة التعليم ا              تالحظ اللجنة مع  -    ١٢٧
  .                                                                                                           معدالت األطفال غري القادرين على االلتحاق بالتعليم، عن حدوث زيادة كبرية يف نسبة التسجيل يف املـدارس                

                              صة بالطفولة املبكرة والفوارق يف                                                                       وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين نسبة التسجيل يف مؤسسات احلضانة والتعليم اخلا
  .                      ني وجـامعي الثمـار      اص                                                                       ّ             احلصول على تعليم جيد، وهي فوراق تضر بوجه خاص بالبنات وأطفال الرعاة والقنّ            
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                 ً                                                                                              وتالحظ اللجنة أيضاً أن الزيادة السريعة يف نسبة التسجيل يف املدارس تطرح صعوبة كبرية فيما يتعلق بتخصيص                 
            ً                                                                  ا يؤدي عموماً إىل نشوء بيئة مدرسية مادية رديئة تفتقر إىل اهلياكل األساسية الكافية                             املوارد املالية الكافية، وهو م

                                                       وتأسف اللجنة لكون التسجيل يف املدارس الثانوية ليس          .                                                      وإىل املعلمني املدربني واملرافق املناسبة للمياه وإلصحاح      
                                اخنفاض مستوى التدريب املهين املتوفر                        كما يساورها القلق بسبب   .     ً                                  جماناً، مما ميكن أن يعوق ارتفاع نسب احلضور

   .                               لتأهيل املراهقني يف مهن غري أكادميية

   ١                             ً                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالقيام مبا يلي، واضعة يف اعتبارها ما جاء يف التعليق العام رقم                -    ١٢٨
) CRC/GC/2001/1 (  الصادر عن اللجنة بشأن أهداف التعليم                                   :   

                                                مثاين سنوات من التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين؛                    ضمان إمتام مجيع األطفال   ) أ (  

                                       ً  اختاذ تدابري لتوفري التعليم الثانوي جماناً؛   ) ب (  

                                                                                  زيادة اإلنفاق العام على التعليم، خاصة يف مراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي؛   ) ج (  

                االقتـصادية  -                   وارق االجتماعيـة                                                                     زيادة نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي والثانوي وتقليص الف           ) د (  
                                                                          واجلنسانية والعرقية واإلقليمية يف احلصول على احلق يف التعليم والتمتع التام به؛

                                                                                            بذل جهود إضافية مبا يكفل للمجموعات املستضعفة، وخباصة أطفال الرعاة والقناصني وجـامعي                )   ه (  
                                                   فال العاملني يف املنازل واألطفال الذين يعيشون يف                                                                      الثمار وكذلك أطفال الشوارع واليتامى واألطفال املعوقني واألط       

                                                                                                              مناطق معرضة خلطر الرتاع ويف خميمات الالجئني، احلصول على التعليم غري الرمسي عن طريق وسائل منـها، علـى                   
                                                                                                    سبيل املثال، استحداث مدارس متنقلة وصفوف مسائية وإلغاء الرسوم غري املباشرة املفروضة على التعليم املدرسي؛

                                                                     تعزيز أنواع التدريب املهين، مبا يف ذلك لألطفال الذين مل يستكملوا تعليمهم؛   ) و (  

                                                                                             توفري معلومات مفصلة بشأن تنفيذ سياسة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة يف تقريرهـا                  ) ز (  
   .            الدوري املقبل

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ،٤٠، و٣٩، و٣٨، و٣٠، و٢٢واد ـامل(
  )االتفاقية من ٣٦- ٣٢و ،)د(- )ب(٣٧و

  األطفال الالجئون

                                                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير النهج السخي الذي انتهجته الدولة الطرف منذ وقت طويل الستقبال الالجئني مـن                   -   ١٢٩
     غـري    .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                                                                                البلدان اجملاورة واملعلومات اليت قدمها الوفد بشأن اعتماد قانون خاص بالالجئني يف كانون األول             

   :          زاء ما يلي                  أن القلق يساورها إ
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                                                                                         عدم ورود معلومات مفصلة بشأن األطفال الالجئني واملشردين وملتمسي اللجوء يف تقرير الدولة الطرف؛   ) أ (  

                                                                                         وجود ثغرات يف تنفيذ سياسة جتميع الالجئني يف خميمات ملدة طويلة وما سيترتب عليها من نتائج سلبية      ) ب (  
                                                      ات التعليم والصحة وتقيد حرية التنقل والتعبري والتجمع؛                                         تتمثل يف حمدودية فرص األطفال يف احلصول على خدم

   .                                                 ورود تقارير عن وحشية ومضايقة الشرطة لألطفال الالجئني   ) ج (  

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٣٠

     ً       متشياً مع       ٢٠٠٦                                                                            اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التنفيذ الكامل لقانون الالجئني لعام              ) أ (  
           الصادر عن    ) CRC/GC/2005/6 ( ٦                     التعليق العام رقم                                           حلقوق اإلنسان والالجئني، مع مراعاة                     القانون الدويل 

                                                                         اللجنة بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم؛

                                                          مجع معلومات شاملة ومفصلة عن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء؛   ) ب (  

                                 ً                          رد كافية حىت يتسىن هلا القيام تدرجيياً بدور أكرب يف محاية ومساعدة                       تزويد إدارة الالجئني مبوا   ) ج (  
                                   الالجئني بالتنسيق مع إدارة الطفولة؛

                                                                                           اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ارتكاب الشرطة ألعمال وحشية والتحقيق فيها لضمان محاية                ) د (  
                                                 األطفال الالجئني بشكل كاف وحماكمة مرتكيب تلك األفعال؛

                                                              ً                 سياسة جتميع الالجئني يف خميمات ملدة طويلة ووضع لوائح جديدة تتيح فرصاً أكرب                  جعة     مرا   )   ه (  
                                                                                              لالجئني لإلقامة خارج املناطق املعينة هلم، ال سيما ملواصلة العالج الطيب والتعليم وبدء مزاولة مهن حرة ومجع 

                                                               مشلهم بأفراد أسرهم وضمان احلماية البدنية والقانونية الكافية هلم؛

   .                                                             اصلة التعاون الدويل مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  مو   ) و (  

                  االستغالل االقتصادي

                               ، وارتفاع عدد األطفال الذين                 بعمل األطفال       خاصة        حملية                   لوائح أو سياسات                       أن ليست هناك                       تالحظ اللجنة بقلق    -   ١٣١
                                                لفقر وآثار اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                                                                                    يزاولون أنشطة اقتصادية، وأن هذه احلالة تتفاقم مع ارتفاع مستويات ا          

                ً                                                                                 وحتيط اللجنة علماً كذلك بتقارير وردت عن وجود مشاكل مستمرة وخطرية تتعلق باستغالل األطفـال                .      اإليدز /       البشرية
   .        ً                                  ً                                               اقتصادياً وعن عدد األطفال الذين ميارسون أعماالً هلا آثار سلبية على حقهم يف الصحة والتعليم والنمو

   :                       الدولة الطرف على ما يلي          حتث اللجنة   -    ١٣٢

                                                                                     وضع وسن تشريعات وسياسات حلماية األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك                 ) أ (  
                                            اختاذ تدابري ملعاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشكلة؛



CRC/C/44/3 
Page 35 

                                                          تعزيز قدرة املؤسسات املسؤولة عن مراقبة عمل األطفال ومحايتهم؛   ) ب (  

                                                                       نية من منظمة العمل الدولية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                                          التماس الدعم واملساعدة التق      ) ج (  
                                                                                        ، ومن منظمات غري حكومية وطنية ودولية لوضع برنامج شامل ملنع عمل األطفال ومكافحته، مع التقيد  )         اليونيسيف (

    رية                                                     بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفو         )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                             التام باتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       
   .                                    َّ                      بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، اللتني صدَّقت عليهما الدولة الطرف  )     ١٩٧٣ (   ١٣٨                  للقضاء عليها ورقم 

               أطفال الشوارع

   :                                       تعرب اللجنة عن قلقها العميق بشأن ما يلي  -    ١٣٣

                                                                                ضخامة عدد أطفال الشوارع وحرماهنم من حقهم يف التعليم والرعاية الصحية وتعرضهم ملختلف    ) أ (  
                                                                                 نف، مبا فيها االعتداء واالستغالل اجلنسيني وعمليات إلقاء القبض عليهم بشكل تعسفي وجائر؛         أشكال الع

                          أولئك األطفال وعالج وضعهم؛                               استراتيجية منهجية وشاملة حلماية      وجود     عدم    ) ب (  

   .                                         سلبية آراء ومواقف اجملتمع جتاه أطفال الشوارع   ) ج (  

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٣٤

                                                           ديد األسباب اجلذرية اليت تدفع األطفال للعيش يف الشوارع وعالجها؛ حت   ) أ (  

                                                                            وضع استراتيجية شاملة للتصدي لضخامة عدد أطفال الشوارع وذلك من أجل احلد من هذا    ) ب (  
                   الوضع ومنع حدوثه؛

                                                                                         ضمان حصول أطفال الشوارع على الغذاء الكايف واملأوى املالئم إىل جانب الرعاية الصحية                ) ج (  
                                        ً                التعليم واحلماية واللجوء إىل القضاء دعماً لنموهم الكامل؛     وفرص 

                                                                                       التوعية مبشكلة أطفال الشوارع من أجل وضع حد ملا يتعرضون لـه من وصم اجتمـاعي                  ) د (  
       ِ                                                                        وتغيريِ مواقف الناس السلبية جتاههم، ال سيما يف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛

                                                        خدمات التعايف وإعادة االندماج، مبا يف ذلك املساعدة                                        ضمان حصول أطفال الشوارع على       )   ه (  
                                                                                             النفسية االجتماعية اليت تركز على االعتداءات البدنية واجلنسية وإدمان املخدرات، وخدمات املصاحلة، كلما 

   .            ً                                             كان ذلك ممكناً وخيدم مصاحل الطفل الفضلى، إلعادهتم إىل كنف أسرهم

                              االستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال

                                                                                                           تسلم اللجنة بأنه مت بذل بعض اجلهود الختاذ إجراءات وقائية وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء تزايد عدد                    -    ١٣٥
  .                        ً                                                                                  األطفال املتاجر هبم داخلياً واملشتغلني بالبغاء كجزء من السياحة اجلنسية، ال سيما يف املناطق الساحلية من كينيا       
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      وتشعر   .                                                 ل ممارسة اجلنس بالنسبة للفتيان غري حمدد بوضوح                                                              ومما يثري القلق يف هذا الصدد أن احلد األدىن لسن قبو          
                                                                                                                اللجنة بالقلق لكون التدابري الوقائية، مبا فيها تلك اليت تتصدى للمواد اإلباحية املتعلقة باألطفال، ال تـزال غـري          

           تزال واهية                  ً                                                                وتأسف اللجنة أيضاً لكون مشروع قانون مكافحة االجتار مل يصدر بعد وألن احلماية الفعلية ال   .      كافية
      ً                                                                                                        ونادراً ما تؤدي إىل إجراء حتقيقات وفرض عقوبات رغم ما يقتضيه احلكم الوارد يف قانون الطفل من وجـوب                   

   .                                    محاية األطفال من البيع واالجتار واالختطاف

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ١٣٦

              ً              ل األطفال جنسياً، وللعوامل                                                                       تعزيز تدابريها التشريعية ووضع سياسة فعالة وشاملة تتصدى الستغال           ) أ (  
                                                                                    اليت تعرض األطفال هلذا االستغالل، وحتدد املناطق اليت يستشري فيها ذلك االستغالل أكثر من غريها؛

                                     منع جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي؛   ) ب (  

                                                                                        تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة ملنع وقوع األطفال ضحايا االسـتغالل ومعافـاهتم وإعـادة                 ) ج (  
       ً                                                                                             هم طبقاً لإلعالن وخطة العمل وااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمترين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي                   إدماج

   ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                                   لألطفال ألغراض جتارية املعقودين يف عامي 

          األطفال        استغالل و                            بيع األطفال وبغاء األطفال              املتعلق ب                                    التصديق على الربوتوكول االختياري        ) د (  
   ؛     باحية        املواد اإل  يف 

                                                                             تقدمي مزيد من املعلومات للجنة بشأن اجلهود املبذولة من أجل التصدي الستغالل األطفال يف    )   ه (  
                املواد اإلباحية؛

                                            آخذة يف احلسبان االلتزامات القانونية الدولية؛  "                     مكافحة االجتار باألشخاص "                  إصدار مشروع قانون    ) و (  

                                   ع إعارة اهتمام خاص لقطاع السياحة؛                                      ختصيص مزيد من املوارد للوقاية والتوعية م   ) ز (  

                                                                                          تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني على أساليب              ) ح (  
                                                                                         تلقي القضايا ورصدها والتحقيق فيها ومالحقتها بطريقة تراعي ظروف الطفل وحتترم خصوصية الضحية؛

              ت من العقاب؛                             ضمان إنفاذ القانون لتجنب اإلفال   ) ط (  

         والربنامج   )          اليونيسيف (                                                                       التماس املزيد من املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة              ) ي (  
   .                                               الدويل للقضاء على عمل األطفال مبنظمة العمل الدولية

                   إدارة قضاء األحداث

                        افق إليواء أولئك األطفال،                                                                     ترحب اللجنة بالريادة يف تنفيذ برنامج بديل لصاحل األطفال اجلاحنني وببناء مر  -    ١٣٧
                                          ويف حني تسلم اللجنة باجلهود املبذولة، فإهنـا     .                                                             كما ترحب باخلطط اليت هتدف إىل إتاحة وسائل نقل مالئمة هلم          
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                                                                                               تكرر اإلعراب عن سابق قلقها إزاء شدة اخنفاض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، الذي ال يزال حيدد عند سن 
                                                                                           اور اللجنة القلق ملعاملة األطفال يف حاالت معينة معاملة الكبار ولقلة التقدم احملرز يف                     كما يس   .                   الثامنة من العمر  

                                           وما يقلق اللجنة بوجه خاص مـا وردهـا مـن      .                                                       إقامة نظام لقضاء األحداث يعمل بشكل جيد خارج العاصمة    
                ام على األطفـال                                             إلعدام على األطفال وذلك بالرغم من أن حكم اإلعد ا                                     معلومات تفيد باستمرار صدور أحكام ب   

                               وتشعر بالقلق إزاء إبقاء األطفال   .                                                    وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن عدد األطفال اجلاحنني  .             خمالف للقانون
      وتأسف   .                                                                                                   احملتاجني إىل رعاية يف نفس املؤسسات اليت يودع فيها األطفال اجلاحنون وإزاء اكتظاظ مرافق االحتجاز              

       ً                                                                     ية جماناً لألطفال بشكل منهجي وعدم كفاية املساعدة اليت يتلقاها األطفـال                                                 اللجنة لعدم إتاحة املساعدة القانون    
   .     ً                                                                   وأخرياً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتجاز أطفال الشوارع بسبب وضعهم االجتماعي  .        الضحايا

                                        ً     ً                        العمل على أن يتمشى نظام قضاء األحداث متشياً تاماً مـع أحكـام                                           توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -    ١٣٨
                                                                 ، ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء األحداث، مبا يف              ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧                ال سيما املواد               االتفاقية،  

                  ومبادئ األمـم     ؛ ) "           قواعد بيجني  " (                                      الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                النموذجية                     قواعد األمم املتحدة         ذلك  
        محايـة                      ألمم املتحدة بـشأن                 وقواعد ا   ؛ ) "                        مبادئ الرياض التوجيهية   " (                      ملنع جنوح األحداث              التوجيهية        املتحدة  

           يف نظـام         باألطفال                                             املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات املعنية        و  ؛ ) "             قواعد هافانا  "   (                          األحداث اجملردين من حريتهم   
  ) CRC/C/GC/10 (    ١٠                                                     وتوصيات اللجنة الواردة يف تعليقها العام رقم          ؛ ) "                       مبادئ فيينا التوجيهية   "   (                العدالة اجلنائية 

   :                                             ويف هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  .              قضاء األحداث            حقوق الطفل يف     بشأن 

                                                                        رفع سن املسؤولية اجلنائية إىل الثانية عشرة على األقل والنظر يف زيادة رفعها؛   ) أ (  

                   ُ َّ                                                                        ضمان معاملة مجيع القُصَّر، مبن فيهم الذين ارتكبوا جرائم خطرية، وفـق قواعـد قـضاء                   ) ب (  
            ية للكبار؛                      األحداث ال يف احملاكم اجلنائ

   ؛    نريويب        من جتربة           باالستفادة                              يف أماكن خمتلفة يف أحناء البلد       لألطفال           إنشاء حماكم    ) ج (  

                                       ضمان عدم صدور حكم باإلعدام على أي طفل؛   ) د (  

                                                                                        مجع بيانات بشأن عدد األطفال اجلاحنني وأخذ تلك املعلومـات يف احلـسبان عنـد رسـم                   )   ه (  
                   السياسات وإصالحها؛

                                                                   لتدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص دون سن الثامنة عشرة من حريتهم           اختاذ مجيع ا   ) و (  
                                                ف األخري، وفصل األطفال عن الكبار يف حالة احتجازهم؛ ا ط    امل يف    إال

                                                    ضمان فصل األطفال احملتاجني إىل الرعاية عن األطفال اجلاحنني؛   ) ز (  

                                   لبديلة ومراقبة الـسلوك وتقـدمي                                                                تنفيذ تدابري بديلة عن احلرمان من احلرية مثل اخلدمات ا            ) ح (  
                         املشورة واخلدمات اجملتمعية؛
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                                                                                       ضمان حصول األشخاص اجلاحنني دون سن الثامنة عشرة على املساعدة القانونيـة اجملانيـة                 ) ط (  
                                                   وكذلك وصوهلم إىل آليات مستقلة وفعالة لتقدمي الشكاوى؛

                                                         ضمان عدم معاملة أطفال الشوارع بصورة منهجية كأطفال جاحنني؛   ) ي (  

                                                                                 ضمان حصول كل من األشخاص احملكوم عليهم واألشخاص املفرج عنـهم الـذين تقـل                  ) ك (  
                                                  ِ                               سنة على فرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين وتلقينِهم مهارات حياتية، وعلى خدمات   ١٨           أعمارهم عن 

                                                         التعايف وإعادة االندماج االجتماعي، من أجل دعم منوهم الكامل؛

                                                  من هيئات منها فريق األمم املتحدة املشترك بـني                                 عدة التقنية والتعاون                   التماس املسا        مواصلة   ) ل (  
                                                                                         الوكاالت املعين بقضاء األحداث املكون من ممثلني عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة 

   .                                                 املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومنظمات غري حكومية

                              أطفال األقليات والشعوب األصلية

                                                                                             تسلم اللجنة باجلهود اليت بذلتها احلكومة من أجل توفري معاملة خاصة لألطفال املنـتمني إىل الـشعوب         -   ٣٩ ١
                    وتالحظ اللجنة بقلق     .                                         جامعي الثمار ومجاعات أخرى من األقليات      /                                           األصلية، مبن فيها جمتمعات الرعاة والقناصني     

                                         مام أطفاهلا للحصول على خدمات الـصحة                                                                     ارتفاع معدالت الفقر يف صفوف تلك اجلماعات والفرص احملدودة أ         
                                                                                ورغم ما تقوم به احلكومة من جهد لضمان توفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع،            .                           واإلصحاح والتعليم األساسية  

                                                                                                            فإن معدالت التسجيل ومعرفة القراءة والكتابة يف صفوف أطفال جمتمعات األقليات والشعوب األصلية ال تـزال                
                                                                وتالحظ اللجنة أن األسباب الرئيسية لتدين نـسبة تـسجيلهم يف             .                          خاصة يف حالة الفتيات                      دون املعدل الوطين،  

                                                                                                                  املدارس هي الفقر وعدم تكيف التعليم مع أمناط حياة هذه اجملتمعات، إضافة إىل املمارسات الثقافية مثل الزواج                 
  .                                    راعي النائية وتعذر الوصول إليها                     ً                                      وتالحظ اللجنة أيضاً رداءة نوعية املدارس يف مناطق امل          .                    املبكر وعمل األطفال  

     ً                                                                                                                وأخرياً، يساور اللجنة قلق شديد إزاء استمرار املمارسات التقليدية املؤذية على نطاق واسع وأثرها على البنات                
   .                                                            رغم عدم شرعية بعض هذه املمارسات كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

  ، CRC/C/133 (                                      ة بشأن حقوق أطفال السكان األصليني                          يوم املناقشة العام                     املعتمدة أثناء                    يف ضوء التوصيات    -   ١٤٠
   :                                 ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي )   ٦٢٤       الفقرة 

              جامعي الثمار   /                                                                       االعتراف يف الدستور حبقوق جمتمعات الشعوب األصلية من الرعاة والقناصني            ) أ (  
                            ة الفعالة ويف اهلوية الثقافية                                             يف أراضيهم ومواردهم وحبقهم يف املشاركة السياسي    َّ   املهمَّشة                 وغريهم من اجملتمعات 

                          ً       وإصدار تشريعات حمددة وفقاً لذلك؛

                 املتعلقة بالشعوب    )     ١٩٨٩ (   ١٦٩                                 قية منظمة العمل الدولية رقم                                  النظر يف التصديق على اتفا       ) ب (  
                                    األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة؛
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                          عميم التعليم االبتـدائي                                                                      اختاذ تدابري للعمل اإلجيايب وختصيص املوارد املتناسبة معها لضمان ت            ) ج (  
         وجيـب أن    .                                                                                 باجملان ألطفال جمتمعات الشعوب األصلية واألقليات وحصوهلم على الرعاية الصحية األساسـية    

                                                                                                        تشمل هذه التدابري بذل مزيد من اجلهود إلنشاء مصحات ومدارس متنقلة والقيام حبمالت لتسجيل املواليد،               
                                وينبغي وضع تلك التدابري بالتشاور   .                  جمال الصحة واملعلمني                                         إىل جانب وضع حوافز معينة وتدريب العاملني يف 

   .                           مع اجملتمعات املعنية ومبشاركتها

                        ً                                                                       تنفيذ تدابري مالئمة ثقافياً للقضاء على املمارسات التقليدية املؤذية وتقدمي الـدعم املـادي                 ) د (  
                                                والنفسي لألطفال الذين يقعون ضحايا تلك املمارسات؛

                         حقوق اإلنسان واحلريات        حبالة      املعين                                 صيات اليت قدمها املقرر اخلاص                             إيالء اهتمام خاص للتو      )   ه (  
      ٢٠٠٦         ديـسمرب    /                        ً                                                            ة للسكان األصليني، استناداً إىل البعثة اليت قام هبا إىل كينيـا يف كـانون األول                     األساسي

) A/HRC/4/32/Add.3.(    

   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل- ٩

                                                ً                      الدولة الطرف اعتزامها التصديق يف ظرف اثـين عـشر شـهراً علـى                                        ترحب اللجنة بإعالن وفد       -    ١٤١
             ، وحتث الدولة              املواد اإلباحية           األطفال يف       استغالل و                        بيع األطفال وبغاء األطفال         املتعلق ب                   الربوتوكول االختياري 

   .    سلحة                                                                                     الطرف على تقدمي التقرير األويل بشأن الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات امل

  نشرالاملتابعة و - ١٠

         املتابعة

                                                                                     ً               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً              -    ١٤٢
    ً                                                                                                       كامالً، وذلك جبملة أساليب من بينها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان ومديري املقاطعات               

   .                                                       لنظر فيها على النحو الواجب واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا                       واحملليات، حسب االقتضاء، ل

       النشر

                                                                                                    توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف                  -    ١٤٣
                                                              املعتمدة من اللجنة، على نطاق واسع باللغات املـستخدمة يف            )                 املالحظات اخلتامية  (                       والتوصيات ذات الصلة    

                                             كي يطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين   )                      على سبيل املثال ال احلصر (                   د وعن طريق اإلنترنت     البل
   .                                                                                           وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١١

                                                            ير موحد جيمع بني التقارير الثالث والرابـع واخلـامس يف                                                     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقر        -    ١٤٤
               وهـذا إجـراء     .                                                      ، وهو املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدوري اخلـامس            ٢٠١٢       سبتمرب   /        أيلول  ١             موعد أقصاه   



CRC/C/44/3 
Page 40 

 

      َّ                               وجيب أالَّ يتجاوز عـدد صـفحات ذاك          .              ً                                                 ً          استثنائي نظراً للعدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً         
                                                            وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل   ).CRC/C/118     انظر  (    فحة    ص   ١٢٠        التقرير 

   .                                         مخس سنوات على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

                              ً                          ً                                          وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحدة الواردة   -    ١٤٥
                                                                                           املنسقة لتقدمي التقارير اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات                                   يف املبادئ التوجيهية    

    ).HRI/MC/2006/3   (    ٢٠٠٦      يونيه  /                    حقوق اإلنسان يف حزيران

     مايل  :                املالحظات اخلتامية

       انظـر     (    ١٢٠٧   و    ١٢٠٦              يف جلـستيها  (CRC/C/MLI/2)                                         نظرت اللجنة يف تقرير مايل الدوري الثـاين      -    ١٤٦
CRC/C/SR.1206املعقودة     ١٢٢٨                   ؛ واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٨             ، املعقودتني يف  )1207   و          

   .                       املالحظات اخلتامية التالية       فرباير /      شباط ٢  يف 

   مقدمة- ألف 

                                               للمبادئ التوجيهية للجنة، والذي قدم صـورة        ً  اً                                                    َُ              ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، املَُعد وفق          -   ١٤٧
  . (CRC/C/MLI/Q/2)                                                                                                اضحة عن حالة الطفل يف الدولة الطرف، وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل املطروحة                و

   .                                                                                  وتالحظ كذلك مع التقدير احلوار املفتوح والصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى

  زتهتدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحر - باء 

   :                                     مع التقدير القوانني التالية اليت مت سنها            تالحظ اللجنة   -    ١٤٨

                              ينص على جمانية تسجيل املواليد؛       ، الذي     ٢٠٠٦       ، لعام    ٠٢٤-   ٠٦            القانون رقم    ) أ (  

   ؛    ٢٠٠٦      يف عام   "                           اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان "                     ، الذي مت مبوجبه إنشاء P-RM /   ١١٧-  ٠٦           املرسوم رقم    ) ب (  

                                 نص على جمانية العالج مبضادات فريوسات        ، الذي     ٢٠٠٥       ، لعام /P-RM   ١٤٧-   ٠٥            املرسوم رقم   ) ج (  
               النسخ العكسي؛

                                                  املركز الوطين للوثائق واملعلومات املتعلقة باملرأة                       مت مبوجبه إنشاء             ، الذي      ٠٠٤-   ٠٤              القانون رقم      ) د (  
   ؛    ٢٠٠٤             والطفل يف عام 

ِ                    ، الذي ُوِضعت مبوجبه مدونة محا    ٢٠٠٢       ، لعام /P-RM   ٠٦٢-   ٠٢          األمر رقم   )   ه (    ُ            ية الطفل؛       

                      ، اللذان وضعا شروط        ٢٠٠٢         ، لعام      ٠٦٧-   ٠٢         ، ورقم       ١٩٩٩         ، لعام      ٤٥٠-   ٩٩               املرسومان رقم      ) و (  
                                                                    إنشاء وتشغيل مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه واإليواء اخلاصة للطفل؛
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                                                       ، املتعلق باملسؤولية اجلنائية للقصر وبإنشاء حماكم األحداث؛    ٢٠٠١       ، لعام    ٠٨١-   ٠١            القانون رقم    ) ز (  

  ،  )    ٢٠٠٤   (         الـسنغال  و  )     ٢٠٠٤   (       فاسو         وبوركينا  )     ٢٠٠٠   (           كوت ديفوار                                       اتفاقات مع عدد من البلدان، منها          ) ح (  
   .                                                بشأن التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألطفال عرب احلدود

   :                                                                              كما ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التالية أو االنضمام إليها  -    ١٤٩

                                                                           تياريان التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة                           الربوتوكوالن االخ    ) أ (  
   ؛    ٢٠٠٢        ، يف عام                                   واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية                 وبشأن بيع األطفال 

                                                          مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                            الربوتوكول االختياري التفاقية    ) ب (  
   ؛    ٢٠٠٥          ة، يف عام                   الالإنسانية أو املهين

   ؛    ٢٠٠٦        ، يف عام                                                            الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل        اتفاقية    ) ج (  

   ؛    ٢٠٠٣        ، يف عام                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   ) د (  

                           ل عمل األطفال واختاذ إجراءات              حظر أسوأ أشكا    شأن  ب  )    ١٨٢    رقم  (                    منظمة العمل الدولية         اتفاقية    )   ه (  
   ؛    ٢٠٠٠        ، يف عام                   فورية للقضاء عليها

   ؛    ٢٠٠٠         ل، يف عام                           احلد األدىن لسن االلتحاق بالعم     بشأن   )    ١٣٨    رقم  (                    منظمة العمل الدولية         اتفاقية    ) و (  

                                                                                         بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة               ) ز (  
   ؛ ٢   ٢٠٠        ، يف عام     ٢٠٠٠       لعام                                  دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         األمم املتح

                                                                                           الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة أفريقيـة               ) ح (  
   ؛    ٢٠٠٠                           حلقوق اإلنسان والشعوب، يف عام 

   .    ٢٠٠٠                                                نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام    ) ط (  

  ق تنفيذ االتفاقيةوالعوامل والصعوبات اليت تع -  جيم

        املتعلقة                                  ارتفاع معدل الفقر؛ واملشاكل اخلطرية   :                                      التحديات اليت تواجهها الدولة الطرف وهي   ّ           تسلّم اللجنة ب  -    ١٥٠
       تعـوق                                وشيوع التقاليد والعادات الـيت                                                                       بتوفري اإلمكانيات، خاصة لسكان املناطق الصحراوية الشاسعة يف البلد؛        

   .                         سية للطفل على النحو التام                        حقوق اإلنسان واحلريات األسا                 تقدم إلعمال مجيع      إحراز
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   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات–دال 

  العامةالتنفيذ تدابري  - ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ واملادة ٤املادة (

                        التوصيات السابقة للجنة

                   تأسف لكون العديد           ولكنها  ُ  ِّ      ُنفِّذ،      قد    ) CRC/C/15/Add.113 (   ة                          أن بعض توصياهتا السابق           اللجنة      تالحظ    -    ١٥١
                   وإسـاءة معاملـة                       العقوبة البدنية،                               املتعلقة بتسجيل املواليد، و             التوصيات          َّ                                  ها مل ينفَّذ بالقدر الكايف، ومن بينها         ن م

        سـتغالل                                                                                                     األطفال وإمهاهلم واالعتداء عليهم، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والقـسري، واال            
                 وترد هذه الشواغل   .                                                                           االقتصادي، والتمييز ضد بعض الفئات املستضعفة من األطفال وإصالح نظام قضاء األحداث

   .             يف هذه الوثيقة        رة أخرى            والتوصيات م

                                                                                                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كافة اجلهود لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتاميـة للتقريـر                   -   ١٥٢
   .    ُ  َّ                                                                                          مل ُتنفَّذ بعد بالقدر الكايف وتقدمي معلومات كافية بشأن متابعة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية        األويل اليت

          التحفظات

                                                                    أن التصديق على االتفاقات الدولية ذات الصلة وسن مدونة محايـة            ب                                    ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد        -    ١٥٣
َ    وأنه سُيسَحب       ً  الغياً  ١٦                 التحفظ على املادة        قد جعال       الطفل    ُ      .   

                                                                                      تشري اللجنة إىل توصياهتا السابقة وتوصي الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع بسحب   -    ١٥٤
   .             التحفظ املذكور

           التشريعات

              ية والتنظيمية  ت ا       التشريع           بعض اخلطوات          ه مت اختاذ                                                     تالحظ اللجنة أن االتفاقية تسمو على القوانني الوطنية وأن  -    ١٥٥
    ألنه                          غري أن اللجنة ال تزال قلقة   .                                                            فاقية، مثل مدونة محاية الطفل ومشروع مدونة شؤون األفراد واألسرة          لتفعيل االت

   .                                                                    ً     ً  مل يتم تطبيق عدد من التدابري اليت من شأهنا أن تيسر تنفيذ االتفاقية تنفيذاً تاماً

                   ألقاليم والـدوائر                                                   ف جهودها لتنفيذ االتفاقية والعمل مع خمتلف ا        ي                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتكث      -    ١٥٦
                                                    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مدونة          .                مع االتفاقية       ً   تاماً       ً تطابقاً         اللوائح                   تطابق القوانني و         لضمان  

                                                                 ، وذلك بوسائل منها تعيني املوظفني املكلفني حبماية الطفل واملوظفني املكلفني      ً  كامالً                         ً محاية الطفل وتنفذها تنفيذاً
                                        ِّ                                      لى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع قدر اإلمكان عملية اعتماد                       وعالوة ع   .                 باالختبار القضائي 

   .                                                                       مشروع مدونة شؤون األفراد واألسرة وبأن توفر املوارد الكافية لتنفيذها الكامل

                                                 مجيع األطفال ضحايا جرائم من قبيـل االعتـداء                 متتع                                              كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل        -    ١٥٧
                                      أو الشهود عليها باحلماية اليت تقضي       /                                          غالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار و                        والعنف املرتيل واالست  
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           مبادئ األمم               وهي تقوم بذلك            ً   تراعي متاماً    بأن                                       ذلك بإصدار أحكام ولوائح قانونية كافية و                   االتفاقية بتوفريها، و
                  املرفقـة بقـرار       (             الشهود عليها                                                                              املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية و          

    ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                   خطة العمل الوطنية

         بـاملرأة                              اليت وضعتها وزارة النـهوض          ٢٠٠٦-     ٢٠٠٢                                                  تالحظ اللجنة اخلطة االستراتيجية الوطنية للفترة         -    ١٥٨
                                  وتعرب اللجنة مع ذلك عن أسفها لعدم   .           طفل واألسرة   بال       للنهوض                                        والطفل واألسرة واليت تشتمل على خطة فرعية 

                ويف ذلك الصدد،      ،   )    ٢٠٠٠-     ١٩٩٢ (                                                                      خطة العمل الوطنية لبقاء األطفال على قيد احلياة ومنائهم ومحايتهم                 جتديد  
   .                                  لشؤون الطفل تغطي مجيع جماالت االتفاقية      شاملة                                     تأسف اللجنة لعدم وجود خطة عمل وطنية 

                                                                          بأن تضع خطة عمل وطنية شاملة تقوم على احلقوق وتغطي مجيع جمـاالت                                         توصي اللجنة الدولة الطرف     -    ١٥٩
                          اليت اعتمدهتا اجلمعيـة      ، "                عامل صاحل لألطفال   "                                                                       االتفاقية وتأخذ يف االعتبار أهداف ومقاصد الوثيقة اخلتامية املعنونة          

                 ويف هذا الصدد، حتث   .  ة                            ، وكذلك األهداف اإلمنائية لأللفي    ٢٠٠٢                                            العامة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل يف عام  
   .                                                                                       اللجنة الدولة الطرف على ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطة من ذلك القبيل

         التنسيق

                                        حمل اللجنة الوطنيـة الـسابقة للتقيـيم                   حتل فيما يبدو                                          تالحظ اللجنة إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات   -   ٦٠ ١
   .                                         ذا كانت لدى هذه اهليئة اجلديدة والية التنسيق    ما إ                        على أن ليس هناك ما يوضح   .       والرصد

                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز قدرة اللجنة املشتركة بني الوزارات، اليت ينبغـي أن                 -  ١  ١٦
                                                                                                            تشمل التنسيق، وذلك بتحديد واليتها بدقة ودورها وعضويتها وبأن تزودها مبا يكفي من املوارد البـشرية                

                   بشأن التـدابري     ٥                                                                      ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم              .   ها                   واملالية ألداء واليت  
    ).CRC/GC/2003/5 (                                 العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

              الرصد املستقل

                         ، هي اللجنة الوطنية حلقوق     ٢٠٠٦                                    إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام            مع التقدير             تالحظ اللجنة   -   ٦٢ ١
                     يكفي مـن املـوارد                                        لعدم تزويد هذه املؤسسة بعد مبا                      غري أهنا تأسف      .                              تلف آليات املتابعة القطاعية              اإلنسان، وخم 

                                   معاجلة الشكاوى اليت يقدمها األطفال أو                 قدرة املؤسسة على                      املعلومات املتعلقة مبدى     قلة                        البشرية واملالية، وتالحظ 
   .ُ   َّ       ً        ُتقدَّم نيابةً عنهم    اليت 

                          لمؤسسة الوطنيـة حلقـوق      ل                                           ن توفر املوارد البشرية واملالية الالزمة                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأ      -    ١٦٣
          بـشكل                                      باألنشطة اليت تنص عليها واليتها                                                      اليت أنشئت يف اآلونة األخرية حىت يتسىن هلا االضطالع                اإلنسان  

                                     هذه املؤسسة، وذلك بإنشاء وحدة منفصلة،                          إتاحة سبل وصول األطفال إىل                        كما توصي الدولة الطرف ب  .     فعال
                                   ، للتحقيق يف الشكاوى الـيت يقـدمها    ً     ً  اً جيداً     تدريب      مدربني      ني   وظف مب               ، مبا يف ذلك                            ويدها بالقدرات الالزمة     وتز

                        ويف مجيع هذه اإلجراءات،      .           ُ   َّ       ً                                             ً     ً                         األطفال أو ُتقدَّم نيابةً عنهم، بطريقة تراعي شعور الطفل وتتوافق توافقاً تاماً مع االتفاقية             
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                    دور املؤسسات الوطنية      بشأن   )     ٢٠٠٢   ( ٢                          ار تعليق اللجنة العام رقم                                ً             جيب على الدولة الطرف أن تضع متاماً يف االعتب     
                                                            كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة مـن            .                      ومحاية حقوق الطفل        تعزيز   يف                         املستقلة حلقوق اإلنسان  

    ).         اليونيسيف (                                                                     جهات من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

                      د املخصصة لشؤون الطفل     املوار

     احمللي             من الناتج                                                                              ً ينتاب اللجنة قلق من أن امليزانية املخصصة لشؤون الطفل تشكل نسبة مئوية متدنية جداً  -   ٦٤ ١
                          طفال املنـتمني إىل الفئـات                                                                                    اإلمجايل وأن ليس هناك ما يوضح ما إذا كان يتم ختصيص اعتمادات من امليزانية لأل           

                                   وينتاب اللجنة كذلك قلق إزاء حمدودية   .          يتم ذلك                               ناطق الريفية والنائية وإىل أي حد               أو القاطنني يف امل /          املستضعفة و
   .                                     باملرأة والطفل واألسرة وللقطاع االجتماعي       النهوض                        امليزانية املخصصة لوزارة 

                              جهودها من أجل رفع امليزانيـات                             تقوم على وجه السرعة مبضاعفة                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -    ١٦٥
                 مثـل التعلـيم     (                                                                             يذ االتفاقية، وخباصة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل                       املرصودة لتنف 

            كافية مـن             اعتمادات           توفري       ضمان                                                                 إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة، مع إيالء عناية خاصة ل             )       والصحة
                                ن فيهم األطفال املصابون بفريوس                                                                                امليزانية حلماية حقوق األطفال املنتمني إىل الفئات املستضعفة أو احملرومة، مب          

                                           اإليدز واأليتام واألطفال الذين يعانون من       /                                        أو املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية      /                       نقص املناعة البشرية و   
                                                         وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد           .                                                    الفقر والذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية      

                                                       باملرأة والطفل واألسرة بغية متكينها من االضطالع بشكل                النهوض                   مليزانية لوزارة          يف ا   ة     املخصص           االعتمادات  
   .                                                                        كامل باألنشطة اليت تنص عليها واليتها وخباصة فيما يتعلق بالقطاع املتعلق بالطفل

             مجع البيانات

                 اآللية احلالية    ن أل               غري أهنا قلقة      .                                                                         تالحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف نظام مجع البيانات            -    ١٦٦
      اجملاالت          بشأن مجيع                                                                                      جلمع البيانات غري كافية لضمان االنتظام والشمولية يف مجع البيانات الكمية والنوعية املصنفة   

                                                                                                      اليت تشملها االتفاقية فيما يتعلق جبميع فئات األطفال، وذلك بغية رصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم أثر السياسات 
   .   طفل                      املعتمدة فيما يتعلق بال

         ذلك مـن                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتحسني نظام مجع البيانات اإلحصائية وغري              -    ١٦٧
                    الوطنية واإلقليمية      ألصعدة                                                            يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وعلى أساس مؤشرات مالئمة على ا         البيانات 

                    مجيع فئات األطفال، مع      كهذا                       وينبغي أن يشمل نظام  .                                                 واحمللية وذلك بتخصيص املوارد املالية والبشرية املناسبة
                                               ، مبن فيهم األطفال الذين يعانون من الفقر واألطفال                                                  ً إيالء عناية خاصة ملن ينتمون منهم إىل أشد الفئات ضعفاً

   . )garibou (                                             املعوقون وأطفال الشوارع واألطفال من فئة غاريبو 

                     نشر الوعي باالتفاقية

                                                                       ولة الطرف من أجل تعزيز الوعي حبقوق الطفل ونشر الوعي باالتفاقية وذلك، على                     تشيد اللجنة جبهود الد  -    ١٦٨
   غري   .       كتيبات  ال                                                                                                    سبيل املثال، من خالل برامج تدريبية وترمجات لنص االتفاقية إىل اللغات الوطنية املختلفة وتوزيع               

                            فال ولصاحلهم ليس بعد على وعي                                   من السكان واملهنيني العاملني مع األط                              ً      ً  أن اللجنة ال تزال قلقة من أن جزًء كبرياً
   .                              باالتفاقية وباملبادئ املكرسة فيها
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                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز محالت التوعية لتحـسني فهـم أحكـام االتفاقيـة            -    ١٦٩
                               كما توصي الدولة الطرف بأن تنشر   .                                                                  ومبادئها، ال سيما بالتعاون الوثيق مع زعماء اجملتمعات والقادة الدينيني

                                                                                                        عي باالتفاقية يف أوساط األطفال وآبائهم وغريهم من مقدمي الرعاية واملهنيني العـاملني مـع األطفـال                    الو
                                                                                                             ولصاحلهم، مبا يف ذلك يف جمال القضاء ومهنة القانون، ويف أوساط عامة الناس، وبأن تويل عناية خاصة ملـن                   

                                  لدولة الطرف علـى تعزيـز إدمـاج            اللجنة ا     تشجع                  وعالوة على ذلك،     .                                     يعيشون يف املناطق الريفية والنائية    
   .                                                                          التثقيف يف جمال االتفاقية يف املناهج الدراسية للمهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم

                       التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                                         تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف يف سبيل التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال تعزيـز                    -    ١٧٠
   .                                                    صة يف إعداد تقرير الدولة الطرف ويف نشر الوعي باالتفاقية              حقوق الطفل وخبا

                            وإضفاء الطابع املؤسسي عليه                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين  -    ١٧١
                                                                                                   ، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والزعماء التقليديون والدينيون يف جمال تعزيز حقوق الطفـل                 )      مأسسته (
                   ويف هذا الصدد، توصي   .                                                                       تابعة املالحظات اخلتامية للجنة من خالل التوعية وإتاحة املعلومات على حد سواء  وم

   .                                                                               اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتعزيز القدرة التنظيمية للمجتمع املدين وتعبئته

               التعاون الدويل

                     بـالفقر وترحـب                             ً    ثقلة بالديون واألشد تأثراً                                                               تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف من بني البلدان الفقرية امل           -    ١٧٢
         املعلومات      قلة                       غري أهنا قلقة إزاء       .                                                        أهنا تتلقى خمتلف أشكال الدعم من خالل التعاون الدويل         ب                      باملعلومات اليت تفيد    

                                                                       املساعدة األجنبية، ومدى استفادة األطفال من تلك املساعدة، وكون الدولة الطرف            وإدارة صرف                املتعلقة بتنسيق 
   .  ٢٠ /  ٢٠                 ق بعد هدف مبادرة     مل حتق

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة صرف املساعدة األجنبية بطريقـة فعالـة وشـفافة ومنـسقة                  -    ١٧٣
                                                                       كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتحقيـق             .                                    واستفادة األطفال منها بنسبة كبرية    

   .  ٢٠ /  ٢٠           هدف مبادرة 

  تعريف الطفل - ٢
  )تفاقية من اال١املادة (

         الـزواج                سنة سـن       ١٨            حيدد سن                               مدونة شؤون األفراد واألسرة                     تقدير أن مشروع          مع ال               تالحظ اللجنة     -    ١٧٤
   .                للفتيان والفتيات

      كفالة  ل             التشريعايت                                                                                  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الناجعة لتسريع عملية اإلصالح               -    ١٧٥
   .                                       املساواة بني الفتيات والفتيان يف سن الزواج
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  مبادئ عامة - ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

             عدم التمييز

                                                                             أن الدستور ومدونة محاية الطفل حيظران التمييز على أسس األصل االجتماعي أو اللون أو             تالحظ اللجنة   -    ١٧٦
          ييز ضـد       التم                                              وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء استمرار ممارسة                                                                    اللغة أو العرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي،           

                                                                  األطفال املعوقني واألطفال املولودين خارج نطاق احليـاة الزوجيـة                       ، خاصة ضد                               الفتيات وبعض فئات األطفال   
   .                                                               وأطفال األسر احملرومة وأطفال الشوارع، مبن فيهم األطفال من فئة غاريبو

ـ          تدابري                                                                     حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري مالئمة، مبا يف ذلك              -    ١٧٧         عـن     ً ضالً               تـشريعية، ف
                  مبا يف ذلك من      ،                                                                     ملكافحة التمييز على أي أسس وضد مجيع الفئات املستضعفة من األطفال                 شاملة              استراتيجية  

   .                                                                       خالل محالت تثقيفية للجماهري تتوخى تغيري املواقف االجتماعية السلبية يف هذا الصدد

                   احترام آراء الطفل

                                                                لدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل من خالل تنظيم                                                               تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة من قبل ا          -   ١٧٨
                                                                                                                            محالت للتوعية وإنشاء برملان الطفل، وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء املواقف اجملتمعية التقليدية اليت حتد من قـدرة                  

   .                ن األوساط املؤسسية                                                                           الطفل على اإلعراب حبرية عن آرائه داخل األسرة ويف املدارس واجملتمعات واحملاكم وغريها م

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل كفالة إعطاء آراء الطفل االعتبار الواجب                 -    ١٧٩
            وفيما يتعلق   .                                                                               يف األسرة واملدارس واجملتمعات واحملاكم واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة ويف اجملتمع بصفة عامة

                                                              رف بأن تواصل محالت التوعية يف أوساط اجلماهري عامة وحتثهـا                                       ، توصي اللجنة الدولة الط      ١٢               بتنفيذ املادة   
                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن        .                               والقادة الدينيني يف هذه احلمالت                        اجملتمعات التقليدية         شراك        على إ 

                                      يف يوم املناقشة العامة الـذي نظمتـه       ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                      تأخذ يف االعتبار التوصيات اليت مت اعتمادها يف أيلول        
   .                       ُ  َ          جنة بشأن حق الطفل يف أن ُيسَتمع إليه   الل

  احلقوق واحلريات املدنية - ٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

        اجلنسية

                                                                                                        ينتاب اللجنة قلق من أن األحكام املعمول هبا يف الوقت الراهن متنع األطفال من اكتساب اجلنسية عـن                    -    ١٨٠
   .           طريق أمهاهتم

    ً                                                                           قيقاً ملصلحة الطفل الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التـدابري                ً                       حرصاً على عدم التمييز وحت      -   ١٨١
   .                                                                                               التشريعية الالزمة اليت تكفل للطفل إمكانية اكتساب اجلنسية ليس عن طريق األب فقط وإمنا كذلك عن طريق األم
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               تسجيل املواليد

                                       ل احلمالت اليت جرت مبناسبة يوم الطفل                                                                             ترحب اللجنة مببادرات الدولة الطرف لتشجيع تسجيل املواليد، من قبي           -   ١٨٢
  يف             ، واإلقدام                      يف سجل احلالة املدنية            املواليد         تسجيل         زيادة      ل     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                        ؛ وخطة العمل للفترة         ٢٠٠٣                 األفريقي يف عام    

          وتشعر مع    .                                                                ، الذي حيكم نظام احلالة املدنية ويكفل جمانية تسجيل املواليد            ٠٢٤-  ٠٦                              على اعتماد القانون رقم          ٢٠٠٦     عام  
                                                                                                                  بالقلق إزاء تعقد عملية تسجيل املواليد وضخامة عدد األطفال ممن ال يتم تسجيلهم عند الوالدة وال يف وقت الحق                        ذلك  

   .                                                                                       وشدة التفاوت القائم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية والنائية فيما يتعلق بتسجيل املواليد

                                    ام يف تسجيل مجيع األطفال املولودين           االنتظ     هبدف                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها          -    ١٨٣
            نطاق تغطية                                                                      بأمور منها تبسيط عملية تسجيل املواليد وكفالة جمانيتها وزيادة                                         داخل أراضيها الوطنية، وذلك     

          كما حتـث     .                           ً     لوصول إىل أشد السكان حرماناً           وذلك ل                                                          الوحدات املتنقلة، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية،        
                                                                   املضي يف تسجيل من مل جير تسجيلهم بعد من األطفال ومتكينهم من االستفادة على                         اللجنة الدولة الطرف على 

   .                                    وجه اخلصوص من التعليم والرعاية الصحية

         البدنية        العقوبة 

                             وذلك بتنفيذ تدابري تشريعية                      العقوبة البدنية                               قبل الدولة الطرف ملكافحة                                       تقدر اللجنة اجلهود املبذولة من        -    ١٨٤
َ               أمر مشروع يف البيت وأنه مياَرس داخل                         العقوبة البدنية                                   غري أهنا ال تزال قلقة من أن          .    مية                         وإدارية واجتماعية وتعلي                            

   .                             بشكل صريح يف املؤسسات التأديبية ً  اً                                                  األسر والكتاتيب ومؤسسات الرعاية البديلة، وليس حمظور

             بشأن أهداف  ١  م                                                ً                            حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي، آخذةً يف االعتبار التعليق العام رق  -    ١٨٥
     ا من                     العقوبة البدنية وغريمه                            بشأن حق الطفل يف احلماية من  ٨                   والتعليق العام رقم   ) CRC/GC/2001/1 (        التعليم 

    ):CRC/GC/2006/8 (                  القاسية أو املهينة              ضروب العقوبة 

                                   ويف مجيع مؤسسات الرعاية البديلـة ويف                      ً     ً               العقوبة البدنية حظراً صرحياً يف البيت                   حظر ممارسة      ) أ (  
                  ؤسسات التأديبية؛  امل

                                                                         وتثقيف اآلباء واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ولـصاحلهم وذلـك                  توعية          مواصلة     ) ب (  
                  العقوبة البدنية؛                                     بالقيام حبمالت تثقيفية عامة بشأن مضرات 

                  للعقوبة البدنية؛                                                                 مواصلة تشجيع اعتماد أشكال التأديب اإلجيابية واخلالية من العنف كبديل    ) ج (  

   .                                                             لتماس املساعدة من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ا   ) د (  
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  والرعاية البديلة البيئة األسرية –٥
  ؛٢١ إىل ١٩؛ واملواد ١١ إىل ٩؛ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

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

                 الرعاية البديلة

                                                                 يف الدولة الطرف وغريهم من األطفال املستضعفني الـذين حيتـاجون                              كثرة عدد األيتام                  تالحظ اللجنة     -   ٨٦ ١
                إزاء عدم وجود            مع ذلك                  ينتاهبا القلق       و                                              اجلهود املبذولة لوضع معايري للرعاية املؤسسية            وتالحظ    .                 للرعاية واحلماية 

              جني للرعايـة    ا            الفتيان احملت        إيداع                    ك، تالحظ اللجنة                  وعالوة على ذل    .                                لتوفري الرعاية البديلة لألطفال          شاملة         سياسة  
   .                                                                البديلة والفتيان املخالفني للقانون يف بعض املراكز، كما هو األمر يف بويل

                               لرعاية ومحاية األيتام وغريهم مـن        شاملة                                      ِّ                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفِّذ سياسة وطنية      -    ١٨٧
                                                                     توصيات اليت جرت صياغتها يف أعقاب يوم املناقشة العامة املتعلقـة                               ً                  األطفال املستضعفني آخذةً يف االعتبار ال     

                ، وينبغـي أن     )CRC/C/135        انظـر      (    ٢٠٠٥       سبتمرب   /    َّ            املنظَّم يف أيلول     ،                                      باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية    
   :                  تشمل تدابري ترمي إىل

    ة؛              الرعاية البديل         يف مؤسسات        األطفال          لعدم وضع                           تقدمي املساعدة الكافية لألسر    ) أ (  

              واألسر احلاضنة          املوسعة                                                                     تقدمي ما يكفي من الدعم املايل وغري ذلك من أشكال الدعم لألسر                ) ب (  
                        اليت تتوىل رعاية األطفال؛

                                       ُ                                                        كفالة أن تكون الرعاية املؤسسية آخر خيار ُيلجأ إليه وأن تتوافق جودة الرعاية املقدمـة يف               ) ج (  
                                                             ها؛ ويف هذا الصدد، ينبغي إمتام اجلهود الرامية إىل وضـع                                         مع مبادئ االتفاقية وأحكام         ً   تاماً               ً  املؤسسات توافقاً 

                                                                        املعايري وكفالة تنفيذها بالكامل، مبا يف ذلك من خالل عمليات التفتيش الفعالة؛

                                                                                    اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع إيداع الفتيان احملتاجني للرعاية البديلة يف املؤسسات ذاهتا اليت    ) د (  
        قانون؛                       تأوي الفتيان املخالفني لل

   .                    سري هذه املراكز ورصدها   سن                                               كفالة ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية حل   )   ه (  

       التبين

                                       بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمـال                             إىل اتفاقية الهاي         ٢٠٠٦                                              ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف عام          -   ١٨٨
                                                          لتبين وبإنشاء هيئة مركزية تعاجل مسألة التبين، وكذلك بالتعاون                             وباإلصالحات اجلارية يف ميدان ا                      التبين على الصعيد الدويل

                                                        ُ        ُ    َ       غري أن اللجنة ال تزال قلقة من أن التبين على الصعيد الدويل مل ُيقنن أو ُيعالَج        .                                              مع البلدان اجملاورة فيما يتعلق هبذا املوضوع      
                                     كذلك قلق من أن اإلصـالحات ليـست                        وينتاب اللجنة     .                                                             بعد بالقدر الكايف من خالل التدابري التشريعاتية والسياسات       

   .                                                                                       معروفة على نطاق واسع وأن األطفال ال يزالون يغادرون البلد دون موافقة السلطات املعنية بالتبين
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   :                                                          تكرر اللجنة مالحظتها اخلتامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن  -    ١٨٩

                        لي والدويل على حد سواء؛                                                          تعتمد إجراءات رصد مناسبة فيما يتعلق بالتبين على الصعيدين احمل   ) أ (  

                                توفر التدريب للموظفني القضائيني؛   ) ب (  

                                                                                                 تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك القانونية واإلدارية منها، لتنظيم عملية التبين علـى                  ) ج (  
               الصعيد الدويل؛

                 لدى عموم الناس؛ ً  اً                                                تعزز السلطة املركزية وجتعل طريقة عملها معروفة جيد   ) د (  

                                                                                            يع التدابري الالزمة لتكون املصاحل العليـا للطفـل هـي الرئيـسية يف مجيـع مراحـل                         تتخذ مج    )   ه (  
                إجراءات التبين؛

                                                        تدابري الدعم لتحقيق االمتثال الكامل للوائح اجلديـدة                                       تواصل وتعزز احلمالت اإلعالمية و       ) و (  
   .                        املتعلقة بإصالح نظام التبين

               األطفال وإمهاهلم           سوء معاملة 

                                                                                       هود املبذولة من قبل الدولة الطرف لوضع قوانني ولوائح ملكافحة سوء معاملة األطفال                             تالحظ اللجنة اجل    -    ١٩٠
           وعالوة على    .                                                                                                     وإمهاهلم، وينتاهبا القلق مع ذلك من أن القانون يف مايل ال مينع هاتني الظاهرتني وال يعاقب عليهما                

                                  اعدة القانونية واملادية للضحايا                                                                                   ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود الدعم النفسي واالجتماعي وغياب املس           
   .                                                     وقلة البيانات اإلحصائية بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم

   :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -    ١٩١

             ً        ً     ً       ً                                                    تعتمد إطاراً قانونياً شامالً وقائماً على احلقوق يعاجل ظاهريت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛   ) أ (  

                                                     ألطفال، ملنع ومكافحة ظاهريت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛                        تنظم محالت توعية، مبشاركة ا   ) ب (  

                        ساعة ملساعدة األطفال؛   ٢٤               ً       ً      ً     ً                            توفر لألطفال خطاً هاتفياً وطنياً جماناً وثالثي األرقام يعمل على مدار    ) ج (  

                                                           تكفل الدعم النفسي والقانوين لألطفال ضحايا االعتداء أو اإلمهال؛   ) د (  

 ّ                                                                  قّي التقارير املتعلقة باالعتداء اجلنسي وإساءة املعاملة ورصـدها                                    تكفل وجود نظام فعال لتل       )   ه (  
                                                                                           والتحقيق فيها بطريقة تراعي شعور الطفل وصون خصوصيات الضحايا بإحكام وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

                                                                                  جتري دراسات بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك االعتداء اجلنـسي، بغيـة            ) و (  
   .                                اء هذه املمارسات ونطاقها وطبيعتها               تقييم مدى استشر
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   :                                                                                 وفيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -    ١٩٢

                                                                                                     تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الشاملة واملتعلقة بسياقات حمددة والواردة يف تقريـر                 ) أ (  
      ً                       ، آخذةً يف االعتبار نتـائج       )A/61/299   (                                         سة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال                       املعين بإجراء درا                اخلبري املستقل   

    ٢٥       إىل     ٢٣                                                                                                      وتوصيات املشاورة اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا، اليت استضافتها الدولة الطـرف يف بامـاكو مـن                 
   ؛    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار

                     اركة األطفال، علـى                                                                       تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع اجملتمع املدين ومبش            ) ب (  
                                                                                                  وجه اخلصوص، لكفالة متتع كل طفل باحلماية من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والذهين ولإلسراع               

                                   ً                                                       يف اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واالعتداء هذه ومواجهتها؛

                                      لسامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الـصحة                                                        تطلب املساعدة التقنية من اليونيسيف واملفوضية ا         ) ج (  
   .                            العاملية لألغراض السالفة الذكر

   الصحة األساسية والرعاية- ٦
  ؛٢٤؛ واملادة ٢٣؛ واملادة ١٨ من املادة ٣؛ والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١؛ والفقرات ٢٦واملادة 

                األطفال املعوقون

                                                                     يادة عدد الربامج والدورات التدريبية املتعلقة باألطفال املعوقني وإدماجها يف                         تالحظ اللجنة أنه مت وضع وز  -    ١٩٣
                                                                                                                      النظام التعليمي العادي، وينتاهبا القلق مع ذلك إزاء قلة املعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلقة بوضع األطفـال                

                              مات املخصصة لألطفال املعـوقني                                                                             وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم كفاية اخلد            .       املعوقني
                                              ِّ                                                                  وتناقص عددها وعدم جتهيز مجيع األماكن العامة مبا ميكِّن األطفال املعوقني من ارتيادها واالفتقـار إىل اإلطـار                  

   .                                           القانوين ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني

      قواعد            ً                ا يلي، آخذةً يف االعتبار                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقيام مب            -    ١٩٤
                      وتعليق اللجنة العام  )  ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (                   ُ            بشأن حتقيق تكافؤ الفُرص للمعوقني                    األمم املتحدة املوحدة 

   :                         بشأن حقوق األطفال املعوقني ٩    رقم 

     من                                                                            مواصلة تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العادي ويف اجملتمع وذلك، بأمور   ) أ (  
                  مبـا يف ذلـك      -                                                                                              بينها، إيالء مزيد من االهتمام ملسألة توفري التدريب اخلاص للمدرسني وهتيئة البيئة املادية              

        ِّ                              مبا ميكِّن األطفال املعوقني من ارتيادها؛-                                                         املدارس ومرافق الرياضة والترفيه ومجيع األماكن العامة األخرى 

                                   اجل االحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني؛                                         اعتماد إطار قانوين شامل وقائم على احلقوق يع   ) ب (  

                                                                            تنفيذ مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف التشريعات القائمة بشأن األطفال املعوقني؛   ) ج (  
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                                                         القيام حبمالت توعية مبشاركة األطفال تركز على األطفال املعوقني؛   ) د (  

                           االختياري والتصديق عليهما             ة وبروتوكوهلا                             اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق            التوقيع على    )   ه (  
   .                    مبجرد فتح باب التصديق

                      الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                                           تقر اللجنة باجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف لتحسني اخلدمات الصحية، وال سيما يف جمـال التحـصني                    -   ١٩٥
                         تج احمللي اإلمجايل املخـصص                                                                                                 ومكافحة املالريا وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وال تزال قلقة مع ذلك إزاء تدين مستوى النا             

                                                                                                                     للصحة وحمدودية عدد األطباء واملراكز الصحية، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية، وارتفاع معدالت وفيات األمهـات                
   .                                                                                            واألطفال وارتفاع معدل سوء تغذية األطفال ومعدالت الرضاعة الطبيعية اليت ال تزال متدنية وتفشي املالريا

   :             ولة الطرف بأن               توصي اللجنة الد  -    ١٩٦

                                                                                         تكثف جهودها من أجل كفالة تعميم االستفادة من خدمات ومرافق الرعاية الصحية لـألم                 ) أ (  
                                                                                        وخباصة يف املناطق الريفية والنائية، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص مزيد من املوارد املالية والبشرية؛  ،       والطفل

                               رعاية الـصحية األساسـية، يف                                                                تكثف جهودها من أجل كفالة استفادة مجيع األطفال من ال            ) ب (  
                                                املناطق احلضرية وكذلك يف املناطق الريفية والنائية؛

                                                                                                  تعزز التدابري الرامية إىل الوقاية من سوء التغذية واملالريا وإىل زيادة نطاق تغطية التحـصني                  ) ج (  
                                      ليشمل أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات؛

                                                الرضاعة الطبيعية دون غريها خالل األشهر الستة                                                  تعزز التدابري الرامية إىل ترويج وتشجيع          ) د (  
   .                                  املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم                           األوىل من حياة الرضيع وتعتمد 

                          املمارسات التقليدية املضرة

                                                                                                              ترحب اللجنة بإنشاء الربنامج الوطين الذي وضعته الدولة الطرف موضع التنفيذ بالتعاون مع منظمـات غـري                   -   ١٩٧
                                                                                                اهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وباجلهود املبذولة لتحسيس السكان خبطر املمارسات األخـرى                              حكومية ملكافحة ظ  

          كما أهنـا    .                                                                                                    غري أن اللجنة ينتاهبا قلق بالغ إزاء االفتقار إىل نص قانوين حمدد حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث           .      املضرة
                       املضرة املدرجة يف تقريـر                                        القسري وغريها من املمارسات التقليدية                                                         قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ظاهرة الزواج املبكر و        

   .            الدولة الطرف

   :                          حتث اللجنة الدولة الطرف على  -    ١٩٨

                                                                                       تنفيذ التدابري التشريعاتية املتعلقة حبظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وحظر تقاليد الزواج   ) أ (  
                               وكفالة تقدمي اجلناة إىل العدالة؛                                              املضرة باألطفال، مبا يف ذلك الزواج املبكر والقسري، 
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                                                                                          مواصلة وتعزيز محالت التوعية الرامية إىل مكافحة ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث               ) ب (  
                                                                                                           وتعزيز برامج توعية ممارسيها وعامة الناس للتشجيع على تغيري املواقف االجتماعية، وذلك بإشراك األسـرة               

                                    املوسعة والقادة التقليديني والدينيني؛

                                                                                               اختاذ التدابري الكافية لتزويد ممارسي مهنة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مبا يكفـي مـن                  ) ج (  
                                       التدريب الالزم إلجياد مصادر بديلة للدخل؛

                                                                                            اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث وغريهـا مـن                  ) د (  
   .                                            ا الفتيات منهم، وببقائهم على قيد احلياة ومنوهم                                  التقاليد املضرة بصحة األطفال، وال سيم

             صحة املراهقني

                                                                                                             ينتاب اللجنة قلق إزاء عدم كفاية االهتمام باملشاكل الصحية اليت يعاين منها املراهقون، مبـا يف ذلـك                    -    ١٩٩
             هنا قلقة إزاء      كما أ  .                                                  ً                                 ما يتصل منها بالنمو وبالصحة العقلية واإلجنابية، فضالً عن إدمان املخدرات والكحول والتبغ

   .                                                                                       ارتفاع معدل حاالت محل املراهقات وعدم كفاية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ميكن احلصول عليها

   :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -    ٢٠٠

                                                                                        تعزز خدمات اإلرشاد املراعية الحتياجات املراهقني يف جمال الصحة العقلية وجتعلها معروفة               ) أ (  
                   لديهم ويف متناوهلم؛

                                                                                        تتخذ تدابري ملنع إدمان الكحول واملخدرات واحلد منه يف أوساط املراهقني ولدعم بـرامج                 ) ب (  
                                                                                                              تعايف ضحاياه من األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، مبا يف ذلك بالتماس التعاون التقين، على سبيل املثال،                 

                                    من منظمة الصحة العاملية واليونيسيف؛

                                                                    ال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف املدارس، بغرض احلد مـن                                      تعزز تثقيف املراهقني يف جم       ) ج (  
                                                                                               ظاهرة محل املراهقات وتزويد املراهقني مبا يلزم من املساعدة وفرص االستفادة من الرعاية والتثقيف الصحيني؛

ّ                  صحة املراهقني ومنّوهم يف إطـار               بشأن       ٢٠٠٣         لعام    ٤                                       تأخذ يف االعتبار التعليق العام رقم          ) د (                 
    ).CRC/GC/2003/4   (               اقية حقوق الطفل   اتف

       اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة 

       ، مثل       اإليدز /       البشرية                                                                                  ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف ملكافحة فريوس نقص املناعة               -    ٢٠١
              انية العـالج                                والقرار الذي ينص على جم          اإليدز /       البشرية                                                      إنشاء اجمللس الوطين األعلى ملكافحة فريوس نقص املناعة         

                                                                                       غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء ارتفاع عدد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة                 .                      مبضادات النسخ العكسي  
                                              ، وقلة التدابري الوقائية املتخذة وعـدم كفايـة        اإليدز /       البشرية                                   أو املتضررين بسبب فريوس نقص املناعة    /    و  ة      البشري

   .             وقلة البيانات                                  املساعدة املقدمة لأليتام بسبب اإليدز، 
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  )     ٢٠٠٣ ( ٣                                              ً                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم     -    ٢٠٢
             نقص املناعة                                   املبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس   و             وحقوق الطفل     اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة      بشأن 
   :              وحقوق اإلنسان     اإليدز /       البشرية

                       مبضادات النسخ العكسي؛       العالج           يم وجمانية          كفالة تعم   ) أ (  

                      ، وال سيما بكفالـة          اإليدز /       البشرية                                                     إشراك األطفال يف برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة            ) ب (  
   ؛     اإليدز /       البشرية                                                   إيالء مزيد من االهتمام ملسألة األطفال وفريوس نقص املناعة 

              ألم إىل الطفل؛                                                  مواصلة وتعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفريوس من ا   ) ج (  

                       ، مبا يف ذلك من خالل           اإليدز /       البشرية                                                   تعزيز جهودها من أجل مكافحة فريوس نقص املناعة            ) د (  
                                                                   كفالة توفري وسائل منع احلمل يف سائر أرجاء البالد ومن خالل محالت التوعية؛

                                                    حتسني مستوى الدعم احلمائي والوقائي لأليتام بسبب اإليدز؛   )   ه (  

               أو املتـضررين    /    و  ة                                            األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البـشري              يز ضد                     مواصلة منع التمي     ) و (  
   ؛     اإليدز /       البشرية                     بسبب فريوس نقص املناعة 

           يف الدولة      اإليدز /       البشرية                                                        اختاذ خطوات جلمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فريوس نقص املناعة    ) ز (  
                               وبرامج لألطفال احلاملني للفريوس                                                                     الطرف، مبا يف ذلك يف أوساط األطفال، ميكن استخدامها لوضع سياسات          

   .               وتنفيذها ورصدها

              مستوى املعيشة

                                 ، والذي يأخذ يف االعتبار محاية          ٢٠٠٢                                                                تالحظ اللجنة اعتماد اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر يف عام            -    ٢٠٣
ـ                     ر                                                                                                              الطفل، وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء ارتفاع عدد األطفال وأسرهم الذين يعيشون حتت خـط الفق

   .                   أو يعملون يف الشوارع /                                        وارتفاع وزيادة عدد األطفال الذين يعيشون و

                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز إطارها االستراتيجي ملكافحة الفقر وذلك بتوفري ما يكفي   -    ٢٠٤
   .                                                                            ً لـه من املوارد املالية والبشرية وإيالء اهتمام خاص الحتياجات أشد فئات األطفال ضعفاً

  م والترفيه واألنشطة الثقافية التعلي- ٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                                                                                       تقر اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل حتسني سبل احلصول على التعليم، مبا يف ذلك بالنسبة لألطفال                   -    ٢٠٥
        تعلـيم                   ُّ                                                                                  املعوقني وأطفال الرُّحل، وزيادة معدالت احلضور ومكافحة التفاوتات بني اجلنسني بتحقيق هدف توفري ال             

                                                                                    غري أهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدين معدالت التسجيل يف املـدارس                 .     ٢٠١٥                   للجميع حبلول عام    
                                كما أن اللجنـة قلقـة إزاء         .                                                                                  وخباصة التفاوتات بني اجلنسني واملناطق اجلغرافية فيما يتعلق باحلصول على التعليم          
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                                                       مؤهالت املدرسني وأعدادهم ونسبة التالميذ إىل املدرسني                                                          ارتفاع معدالت األمية يف أوساط األطفال وإزاء تدين       
                                                                                                           احملدودة للغاية ونقص املرافق املناسبة وارتفاع معدالت االنقطاع والرسوب، وخباصة يف أوساط الفتيات، ورسوم              

         قـدم يف                                                                                                               الدراسة غري املباشرة اليت تعيق االلتحاق بالتعليم وقلة املعلومات بشأن التدريب املهين ونوع التعلـيم امل               
   .                                                                         وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق اخنفاض االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتعليم  .         الكتاتيب

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢٠٦

                 بإيالء اهتمام       ٢٠١٥                                                                      مواصلة براجمها من أجل حتقيق هدف توفري التعليم للجميع حبلول عام               ) أ (  
                                                                        يف املدارس واملساواة يف ذلك بني الفتيات والفتيان وبني املناطق احلضرية                                             خاص ملسألة زيادة معدل التسجيل      

                           واملناطق الريفية والنائية؛

                                                                                                اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتخصيص موارد مالية كافية ومتزايدة لتحسني حالة التعليم مـع                ) ب (  
ٍ              االهتمام بوجه خاص لضمان وجود عدد كاٍف من املدارس؛                                      

                                                                    املدرسني وتعيني املزيد منهم، كما هو مقرر، بغية حتسني نوعية التعليم ويف هذا           حتسني تدريب    ) ج (  
                                             الصدد حتسني نوعية مناهج الدراسة، حسب االقتضاء؛

                                                       تنفيذ التدابري الرامية إىل تقليص معدالت االنقطاع والرسوب؛   ) د (  

                                إلغاء رسوم الدراسة غري املباشرة؛   )   ه (  

                                                         ملهين وتقدمي معلومات مفـصلة هبـذا الـشأن يف تقريرهـا                                       تشجيع إنشاء معاهد التدريب ا       ) و (  
                الدوري الثالث؛

                                                                                     ً             اختاذ التدابري املناسبة لكفالة مراعاة الكتاتيب ملناهج الدراسة الوطنية ومقاصد التعليم طبقاً               ) ز (  
                                            من االتفاقية وخضوعها لسلطة وزارة التعليم؛  ٢٩       للمادة 

   .                  ليونيسيف واليونسكو                                    طلب املساعدة التقنية يف هذا الصدد من ا   ) ح (  

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ) د(- )ب (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢ و٣٠و

                    املتسولون من األطفال /             أطفال الشوارع

                                                                                                           تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف للحد من تسول األطفال باعتماد مجلة من التـدابري منـها              -   ٢٠٧
                                                                                                                  ج التدريب املهين لألطفال املتسولني، وال تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع وتزايد عـدد أطفـال الـشوارع                             توفري برام 

  ،       غاريبو                                                                           وتالحظ اللجنة أن هؤالء املتسولني من األطفال، الذين يشار إليهم بعبارة              .                                   واألطفال املتسولني يف الدولة الطرف    
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                                    وينتاب اللجنة قلق إزاء تعرضـهم        .  )marabouts (        املاراب            ذين يسمون                                                تالميذ خيضعون لوصاية املدرسني يف الكتاتيب ال      
   .                                                                          جلملة أشياء منها مجيع أشكال العنف واالعتداء واالستغالل اجلنسيني واالستغالل االقتصادي

                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باملضي يف معاجلتها ملشكلة أطفال الشوارع واألطفال املتسولني وتيسري               -    ٢٠٨
   :                يف اجملتمع مبا يلي             إعادة إدماجهم

                                      حلالة هؤالء األطفال لتكوين صـورة                                                       ً         أن جتري، كما قيل للجنة أثناء احلوار، دراسة وتقييماً           ) أ (  
                                                دقيقة عن أسباهبا وحجمها بإشراك املاراب يف الربامج؛

                                                                                        أن تضع وتنفذ، مبشاركة نشيطة من األطفال املعنيني واملنظمات غري احلكومية، سياسة شاملة               ) ب (  
                                                                                          األسباب اجلذرية بغية الثين عن تسول األطفال ومنعه واحلد منه وتوفر ألطفال الشوارع احلماية الالزمة         تعاجل  

                                                                                   وما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك من خدمات إعادة اإلدماج االجتماعي؛

           ال الشوارع                                                                         أن تنشئ برامج دعم األسر، مبا يف ذلك محالت التوعية بغرض إعادة إدماج أطف          ) ج (  
                                                             واألطفال املتسولني يف كنف األسرة إذا كان ذلك خيدم مصلحتهم العليا؛

   .                                    أن تطلب املساعدة التقنية من اليونيسيف   ) د (  

                                       االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

           احلقـول                                                                                                   ينتاب اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني يف الدولة الطرف، مبن فيهم العاملون يف                -    ٢٠٩
   .                                                                            الزراعية وكشغالني يف البيوت، الذين ميكن أن يتعرضوا للعنف مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢١٠

                                                                                      أن تكثف جهودها من أجل مكافحة عمل األطفال، ال سيما مبعاجلـة األسـباب اجلذريـة                   ) أ (  
                            فقر وتوفري سبل التعليم هلم؛                                         لالستغالل االقتصادي لألطفال وذلك باستئصال ال

  ،    ١٨٢       ورقم    ١٣٨                                                                    أن تتخذ تدابري لكفالة التنفيذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدولية رقم    ) ب (  
                     اللتني صادقت عليهما؛

                                                                                   أن تنشئ آليات للتظلم واحلماية، وأن تضاعف كذلك عدد املفتشني وتعتمد تدابري قانونيـة         ) ج (  
                 ملعاقبة املسؤولني؛

   .                                                   ب املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف      أن تطل   ) د (  

                       االستغالل اجلنسي والبغاء

                                                                                        يساور اللجنة قلق إزاء قلة املعلومات املقدمة خبصوص االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء يف   -    ٢١١
   :                                                         الدولة الطرف، وتعرب بصفة خاصة عن قلقها إزاء انعدام ما يلي
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                               ملة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال؛        قوانني شا   ) أ (  

                                               أو مساعدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ /                                 محاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي و   ) ب (  

   .                                                              البيانات املتاحة بشأن مدى انتشار االستغالل اجلنسي والبغاء وأمناطهما   ) ج (  

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢١٢

                                                                مجيع التدابري الالزمة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء؛        أن تتخذ    ) أ (  

                                                                                           أن تتخذ التدابري القانونية املناسبة حلماية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلـك                 ) ب (  
                                                                      االجتار والبغاء، ولتقدمي مرتكيب جرمية االعتداء واالستغالل اجلنسيني إىل العدالة؛

                                                                               ب املسؤولني عن إنفاذ القانون، وخباصة شـرطة اآلداب، والـشرطة واملـساعدين                    أن تدر    ) ج (  
                                                                                                     االجتماعيني والصحفيني ووكالء االدعاء على كيفية تسلم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي             

                              شعور الطفل وحتافظ على السرية؛

                            وتعافيهم وإعادة إدمـاجهم يف                                                            أن تنفذ السياسات والربامج املناسبة لوقاية الضحايا األطفال       ) د (  
         ملكافحـة                األول والثـاين                            املعتمدة يف املؤمترين العامليني   ي                وااللتزام العامل     مل                   عالن وبرنامج الع             ً     اجملتمع، وفقاً لإل  

   ؛ ١   ٢٠٠   و    ١٩٩٦     عامي             اللذين عقدا                                     استغالل األطفال ألغراض التجارة اجلنسية

                                      فري التعليم والتدريب، وكـذلك الـدعم                                                      أن متنح األولوية للمساعدة على التعايف وتكفل تو          )   ه (  
   .                        النفسي والتوجيه، للضحايا

               االجتار باألطفال

                                                                                                               ترحب اللجنة باجلهود املختلفة املبذولة من قبل الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفال، مبا يف ذلـك توقيـع                    -   ٢١٣
                                       ء هتريب األطفال عرب احلدود إىل بلدان أخرى يف                               غري أن القلق ال يزال يساورها إزا  .                                        اتفاقات التعاون مع البلدان اجملاورة هلا   

   .                                                                         ، وقلة التحقيقات املفتوحة والبيانات املتعلقة بعدد األطفال الذين جرى االجتار هبم          كوت ديفوار             املنطقة وخباصة 

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢١٤

                  تهم من االجتار هبم؛                                                       أن تتخذ تدابري، مبا يف ذلك إصدار قوانني، لوقاية األطفال ومحاي   ) أ (  

                                                                                               أن تنفذ بفعالية سياسة ملكافحة االجتار، ويشمل ذلك رصد املوارد املالية والبشرية املناسـبة                 ) ب (  
                       والقيام حبمالت للتوعية؛

                                                                      ً                     أن تكفل التحقيق يف مجيع حاالت االجتار ومتابعة اجلناة وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً لألصـول                 ) ج (  
                   املرعية يف القانون؛
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                                                         فل تطبيق اتفاقات التعاون ملراقبة االجتار باألطفال عرب احلدود؛     أن تك   ) د (  

                                                                           أن تعزز وحدات املراقبة احمللية يف مناطق سيكاسو وسيغو وموبيت وكوليكورو احلدودية؛   )   ه (  

                                                                  أن تكفل عودة الطفل إىل بلده وأسرته إذا كان ذلك خيدم مصلحته العليا؛   ) و (  

                                                       لتعايف وإعادة اإلدماج ملن جرى االجتار هبم من األطفال،                                             أن توفر برامج كافية للمساعدة وا        ) ز (  
                 ُ                  ّ ُ   َّ           َ         الذين ينبغي أن ُيعاملوا كضحايا وأالّ ُيجرَّموا أو يعاقَبوا؛

   .                                                                    أن تسعى إىل التعاون مع جهات من بينها اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة   ) ح (  

             قضاء األحداث

                                                     إلصالحات اليت أجنزت يف قطاع القضاء قد راعت األحكام                                                           ترحب اللجنة باإلصالحات القانونية اجلارية وبأن ا        -   ٢١٥
                                                                   غري أهنا ال تزال قلقة إزاء حمدودية التقدم احملرز يف إنشاء نظام               ".            قواعد بيجني  "    ويف    "                         مبادئ الرياض التوجيهية   "            الواردة يف   

                       االنتظـام يف اعتمـاد                                                  ويساورها القلق على وجه اخلصوص إزاء عدم          .                                                 لقضاء األحداث ميكن تطبيقه يف سائر أحناء البالد       
                             ُ            وحبس األحداث يف نفس املرافق اليت ُيحتجز         )                                                  مثل بدائل اإلجراءات القضائية والعدالة اإلصالحية      (                         التدابري البديلة للسجن    

                                                                                                              فيها الكبار وانعدام حماكم األحداث يف معظم املناطق وحمدودية عدد قضاة األحداث املتخصصني واملدربني وعدم كفايـة             
   .                                                         املخصصة للتعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال               املرافق والربامج 

                       االتفاقيـة، وخباصـة     و                    نظام قضاء األحداث                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بتحقيق املواءمة الكاملة بني           -    ٢١٦
                                                                                ، وكذلك مع معايري األمم املتحدة األخرى يف ميدان قضاء األحداث، مبا يف ذلـك                 ٣٩    و   ٤٠ و  )  ب (  ٣٧       املواد  

                       ومبادئ األمم املتحـدة       ) " ني  يج        قواعد ب  " (                                                                 اعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث            قو
                                                قواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث           و  ) "                        مبادئ الرياض التوجيهية   " (                              التوجيهية ملنع جنوح األطفال     

                                                      املتعلقة باإلجراءات املعنية باألطفال يف نظام العدالة                          املبادئ التوجيهية    و   ")              قواعد هافانا     ("                  احملرومني من حرياهتم  
                                                                               وتوصيات اللجنة اليت قدمتها يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن قضاء               ")                        مبادئ فيينا التوجيهية    ("         اجلنائية  

   :                                             ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي   ).    ٢٣٨     إىل    ٢٠٣          ، الفقرات CRC/C/46 (       األحداث 

   ؛ ة        القانوني   ات                ريع عملية اإلصالح  تس   ) أ (  

                                 والعدالة اإلصالحية بغية تعزيـز                                بدائل اإلجراءات القضائية                                    وضع وتنفيذ تدابري بديلة مثل         ) ب (  
                                                         األطفال املخالفني للقانون دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية؛           التعامل مع          إمكانيات 

                                 أخري وأن يكون ذلك ألقصر مدة ممكنة؛       كإجراء   ّ  إالّ  ُ                          ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية   ّ أالّ      كفالة    ) ج (  

                                              ُ                                             يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تفادي احلرمان من احلرية وُيلجأ إليه كإجراء أخـري، حتـسني                    ) د (  
                                                                                           ظروف االعتقال وكفالة فصل األطفال يف املعتقالت عن الكبار، وإيالء عناية خاصة يف هذا الصدد للفتيات؛

                                                سنة من املساعدة القضائية املالئمة والدفاع وآليات   ١٨   عن                              كفالة استفادة من تقل أعمارهم    )   ه (  
                                          تظلم مستقلة ومراعية لشعور األطفال وفعالة؛
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                                                                         املعايري الدولية ذات الصلة للمسؤولني عن إدارة نظام قضاء األحداث،                 على   يب ر          توفري التد    ) و (  
                إنفاذ القانون؛                                  وظفون القضائيون واملوظفون املعنيون ب                  مبن فيهم القضاة وامل

    ١٨                            سواء ممن تقل أعمارهم عن        ال                   واملفرج عنهم على                                        توفري فرص التعليم للمحكوم عليهم           كفالة     ) ز (  
                                 تيسر التعايف واإلدماج االجتماعي؛        ، وخدمات       احلياتية               اكتساب املهارات     على                    مبا يف ذلك التدريب  ،   سنة

        املتخصصني    اة   قض  ال                                                          إنشاء حماكم متخصصة لألحداث يف خمتلف مناطق البالد وتعيني مزيد من    ) ح (  
                 يف شؤون األحداث؛ 

                                   وتزويـدهم بـاملوارد الكافيـة                             باالختبـار القـضائي                                           تسريع عملية تعيني املوظفني املكلفـني          ) ط (  
                 لالضطالع بواليتهم؛

  ي  ذ    ، ال                                                فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث                       طلب املساعدة التقنية من    ) ي (  
                                                                باملخدرات واجلرمية واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات                          ضم مكتب األمم املتحدة املعين  ي

   .         غري حكومية

  فل التفاقية حقوق الطان االختيارينالربوتوكوال - ٩

                                                                                                   ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع                -    ٢١٧
   .                                     وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة               املواد اإلباحية                           األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف

                                                                                         اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني التفاقية                 تشجع    -    ٢١٨
  ت                                                                                            بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعا                          حقوق الطفل 

   .    ٢٠٠٤      يونيه  /                                      املسلحة، اللذين حل أجل تقدميهما يف حزيران

  املتابعة والنشر - ١٠

         املتابعة

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيات، مبا يف                 -    ٢١٩
                                 ليم وإىل اجملالس اإلقليمية وجمالس                                           جملس الوزراء والربملان وإىل حكام األقا            أعضاء                              ذلك عن طريق إحالتها إىل      

   .                                                      البلديات للنظر فيها بالشكل املناسب واختاذ إجراءات إضافية

       النشر

                                                                                                توصي اللجنة كذلك جبعل التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف               -    ٢٢٠
                               لى نطاق واسع بلغات البلد لعموم                           اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة ع  )                املالحظات اخلتامية (  ة  ل                 والتوصيات ذات الص

                                                                                                          الناس ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال بغية إثارة النقاش والوعي فيما              
   .                               يتعلق باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير املقبل - ١١

    ١٩        حبلـول      ة      موحد            يف نسخة     س  ام  اخل و      رابع  ال و      ثالث     ال      تقرير  ال                                           تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم          -    ٢٢١
                               وهذا إجراء استثنائي مرده العدد   .                                             ، وهو املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدوري اخلامس    ٢٠١٢       أكتوبر  /          تشرين األول

   ). CRC/C/118 (           صـفحة       ١٢٠                         يتجاوز هذا التقرير       ّ أالّ        وينبغي    .                                                   الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة       
   .                                                               رف أن تقدم تقاريرها كل مخس سنوات بعدئذ، وفق ما تنص عليه االتفاقية                           وتتوقع اللجنة من الدولة الط

                 َّ       ً                                     م وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملقتضيات الوثيقـة األساسـية                                                       كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقد         -    ٢٢٢
                    مس املشترك بني جلان                االجتماع اخلا                      اليت وافق عليها                          نسقة لتقدمي التقارير    امل         توجيهية    ال      بادئ                        املوحدة الواردة يف امل   

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

  هندوراس: املالحظات اخلتامية

        ١٢٠٩    و     ١٢٠٨              يف جلـستيها      ) CRC/C/HND/3 (                                                         نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري الثالـث هلنـدوراس             -   ٢٢٣
          ، املعقودة     ١٢٢٨                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧      يناير  /  اين           كانون الث  ١٩             املعقودتني يف  ، )1209   وCRC/C/SR. 1208     انظر  (

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢  يف 

   مقدمة- ألف 

                                                                                               ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف وبالردود على قائمة املسائل، اليت تقدم   -    ٢٢٤
          ً                 وتالحظ أيضاً مع التقـدير        ). CRC/C/HND/Q/3/Add.1 (      وراس       ً                                        مزيداً من املعلومات عن حالة األطفال يف هند       

    .                                                                     احلوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى واملشترك بني القطاعات

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

   .    ٢٠٠٥               واملراهقني يف عام                                                      ترحب اللجنة باعتماد اخلطة الوطنية للفرص املتاحة لألطفال   -   ٢٢٥

   عن   )          اليونيسيف (                                                                                         وتالحظ اللجنة مع التقدير االتفاق الذي أبرمته الدولة الطرف مع منظمة األمم املتحدة للطفولة       -   ٢٢٦
   .                     لدعم تنفيذ االتفاقية    ٢٠٠٦         إىل عام     ٢٠٠٢              الفترة من عام 

                                 كافحة االستغالل اجلنسي التجـاري         مل     ٢٠٠٢                 ً                                              وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات يف عام             -   ٢٢٧
   .               لألطفال واملراهقني

   :                                                                وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية التالية  -   ٢٢٨

                                                                                            الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقان باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة وببيع       ) أ (  
   ؛ )            على التوايل    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٨       أغسطس و /    آب  ١٤ (                         ل األطفال يف املواد اإلباحية                           األطفال وبغاء األطفال واستغال

   ؛ )    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠ (                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    ) ب (  

   ؛ )    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب ٩ (                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    ) ج (  
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                                                 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراءات        ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ) د (  
   ؛ )    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥ (                     الفورية للقضاء عليها 

   ؛ )    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ١ (                                         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    )   ه (  

    ).    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٨ (                 اء القسري لألشخاص                                            اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختف   ) و (  

   العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية- جيم 

      ١٩٩٨    عام                                      من اآلثار املدمرة إلعصار ميتش الذي حدث                                          تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف مل تتخلص بعد  -    ٢٢٩
                          يف املائة من السكان، وذلك   ٢٠      ثر من                                                             وتسبب يف وفاة اآلالف من األفراد ودمر معظم اهلياكل األساسية وشرد أك

    .                                     نقضاء ما يقرب من تسع سنوات على وقوعه     رغم ا

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

   تدابري التنفيذ العامة- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦قرة  والف٤٢ و٤املادتان (

                        التوصيات السابقة للجنة

   /           ، حزيـران  CRC/C/15/Add.105 (                                    عي القلق اليت أبدهتا والتوصـيات                                              تالحظ اللجنة أنه جرى تناول بعض دوا        -   ٢٣٠
           وتعرب مع    ). CRC/C/65/Add.2 (                                                                   اليت قدمتها بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف             )     ١٩٩٩       يونيه  

    يف                                                                                                ذلك عن أسفها لعدم تناول دواعي القلق والتوصيات األخرى مبا فيه الكفاية أو لتناوهلا بشكل جزئي فقط، مبا
   :                               ذلك تلك املتعلقة باملسائل التالية

                              احلاجة إىل تأمني التنسيق الكايف؛   •
                                                              عدم كفاية املوارد املالية والبشرية ملعهد هندوراس لألطفال واألسرة؛   •
              عدم التمييز؛   •
                                              تسجيل املواليد وإيذاء األطفال وإساءة معاملتهم؛   •
                                     حمدودية فرص احلصول على اخلدمات الصحية؛   •
        راهقني؛      صحة امل   •
                          االستغالل االقتصادي واجلنسي؛   •
                                        األطفال الذين يعملون ويعيشون يف الشوارع؛   •
   .           قضاء األحداث   •
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                                                                                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الالزمة لتناول التوصيات املنبثقة عن املالحظـات              -    ٢٣١
                                           ة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتاميـة                                     ُ   َ                       اخلتامية للتقرير الدوري الثاين اليت مل ُتنفَذ بعد، وعلى متابع    

   .                                  على التقرير الدوري الثالث بشكل كاف

                   التشريع والتنفيذ 

                                                                                                                    تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف ومفادها أنه بالرغم من اعتمـاد قـانون                    -    ٢٣٢
   .                                               ً      ً  نسيق التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية تنسيقاً كافياً                                                 األطفال واملراهقني وعدة تشريعات ذات صلة، مل يتم بعد ت

                         مبا فيها قانون األسـرة                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لضمان مواءمة قوانينها احمللية،             -    ٢٣٣
   . ق        التطبي                                                                                       وقانون األطفال واملراهقني، مواءمة تامة مع اتفاقية حقوق الطفل واملعايري الدولية األخرى الواجبة

                              ً                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل جلميع األطفال ضحايا اجلرائم، مثل اإليذاء والعنـف                 -    ٢٣٤
         االتفاقية                                     أو الشهود عليها احلماية اليت تقتضيها /                                               املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار و

          ً                                          تراعي متاماً لدى قيامها بذلك املبادئ التوجيهيـة                                                                  وذلك من خالل األحكام واللوائح القانونية املالئمة، وأن         
                   قرار اجمللس االقتصادي  (                                                                           لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

    ).       ، املرفق    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥          واالجتماعي 

                   خطة العمل الوطنية

  ،     ٢٠٠٥                                                                      دير باعتماد اخلطة الوطنية إلتاحة الفرص لألطفال واملراهقني، يف عام                          ً            حتيط اللجنة علماً مع التق      -    ٢٣٥
                                         اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتـا         "                 عامل صاحل لألطفال   "                ُ                                     وهي اخلطة اليت أُعدت مع مراعاة الوثيقة املعنونة       

                 كما حتيط اللجنة     .       نفيذها                                                             ، ولكنها تأسف لعدم توافر معلومات عن املوارد املخصصة لت             ٢٠٠٢                    االستثنائية يف عام    
      من    ٧٨    و   ٧٤    و   ٧٢                                   انظر، على سبيل املثال، الفقرات       (    ً                                                      علماً بأنه مت اعتماد عدة خطط عمل وبرامج حمددة أخرى           

                                                                                       يف األعوام القليلة املاضية، ولكنها تشعر بالقلق ألن هذه اخلطط والربامج قد ال تكون منسقة على حنو   )            هذا التقرير
ٍ                       كاٍف مع اخلطة الوطنية إلتاح     .                        ة الفرص لألطفال واملراهقني  

                                                                                                        توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على حنو فعال اخلطة الوطنية إلتاحة الفرص لألطفال واملـراهقني،                  -    ٢٣٦
                                                                                                                بغية إنفاذ مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن ختصص، هلذا الغرض، موارد كافية على كل من الـصعيدين الـوطين                  

                                                                        تؤخذ هذه اخلطة الوطنية يف احلسبان يف كل الربامج واخلطط احملددة األخرى                                      وتوصي اللجنة كذلك بأن       .      واحمللي
َ                                                  اليت قد يكون هلا تأثري على األطفال وأن ُتَنَسق هذه الربامج واخلطط على حنو مالئم مع اخلطة الوطنية  َ ُ                                   .   

         التنسيق

                         ندوراس لألطفال واألسـرة                                                                                   تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل اإلصالح املؤسسي ملعهد ه              -   ٢٣٧
                     واليتـه التنـسيقية                                                                                            بيد أهنا تشعر بالقلق ألن املعهد ال يزال يفتقر إىل اهليكل املؤسسي املالئم لكي يؤدي                .            هبدف تعزيزه 

                                                                                                 كما تالحظ اللجنة أن دواعي قلقها السابقة إزاء عدم توافر املوارد البشرية واملاليـة الكافيـة             .                            بكفاءة يف مجيع أحناء البلد    
                                  ومما يزيد من قلقها أن امليزانية       .         ُ                                                                                  د، اليت أُعرب عنها عند النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، ال تزال قائمة                   للمعه

َ                                    ً     ً                                       املخصصة للمعهد ُتْنفََق على تغطية املصاريف املتكررة وأن عدداً كبرياً من موظفيه مل يتم تدريبه بعد على حنو مالئم َ  ُْ               .   
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   :        مبا يلي                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -    ٢٣٨

                                                              إمتام اإلصالح املؤسسي املوجه إىل تدعيم معهد هندوراس لألطفال واألسرة؛   ) أ (  

                      مبا يف ذلـك ضـرورة                                                                        تزويد معهد هندوراس لألطفال واألسرة مبوارد بشرية ومالية كافية،           ) ب (  
            وذلك بوضع                           ً      ً                                                           مواصلة تدريب املوظفني تدريباً مالئماً، حىت يتمكن املعهد من االضطالع بواليته بشكل مالئم،              

   .                                                                    وتنسيق سياسة الدولة بشأن األطفال ومجيع األنشطة املوجهة إىل تنفيذ االتفاقية

               الرصد املستقل 

                                                       وتشمل والية هذا املفوض يف مجلة أمور تلقي الـشكاوى            .                                               ترحب اللجنة بعمل املفوض الوطين حلقوق اإلنسان        -   ٢٣٩
   ً                                                 يضاً بأنشطة مفوضي حقوق اإلنسان يف البلديات، اليت                        وترحب اللجنة أ    .                                           خبصوص انتهاكات حقوق األطفال والنظر فيها     

                                                                           بيد أهنا تشعر بالقلق ألنه ال يزال هناك افتقار إىل مؤسسة حقوق إنسان                ".                   املدافعني عن الطفل   "                         ينبغي أن تتضمن وظائف     
   .                                                                            مستقلة تركز على األطفال وألن مفوضي البلديات ال يوجدون إال يف عدد حمدود من البلديات

                                                                                         جنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لتوسيع نطاق وجود مفوضي البلديات حبيث                      توصي الل   -    ٢٤٠
       بشأن  ٢                                                                        كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم   .                  يشمل مجيع البلديات

         ، بإنشاء  )       ، املرفق ٤  ١٣ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (             ومبادئ باريس   )     ٢٠٠٢ (                            املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
       وينبغي   .                                                                                    مكتب وطين ألمني مظامل يعىن بشؤون األطفال وتزويد شاغل هذه الوظيفة مبوارد بشرية ومالية كافية

                                                                                                           أن ينسق أمني املظامل أنشطته مع أنشطة مفوضي البلديات وأن تسند إليه صراحة والية معاجلـة الـشكاوى                  
   .       عاجلة                                           الواردة من األطفال على حنو يراعي الطفل وبصورة

                    ختصيص املوارد لألطفال

                                             ً                                                               تشعر اللجنة بالقلق ألن زيادة األموال املتاحة مثالً من خالل استراتيجيات احلد من الفقر وبـرامج خفـض                    -    ٢٤١
                                                                                                                         الديون والتعاون الدويل مل تسفر عن تعزيز آليات الرعاية واحلماية املتكاملني لألطفال مبا يتناسب وهذه الزيادة علـى                  

                                                                                  وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن األسباب الرئيسية للفقر يف هنـدوراس               .                 أو املستوى احمللي                 املستوى الوطين   
   .             األطفال حبقوقهم                                                                             تشمل تفاوت توزيع الدخل وإساءة استعمال املوارد، ومها أمران يؤثران بشدة على متتع

   :             من االتفاقية ٤                                                    ً         توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف القيام مبا يلي وفقاً للمادة   -    ٢٤٢

                                                                                        زيادة خمصصات امليزانية إلعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية على املـستويني املركـزي                 ) أ (  
                   واحمللي على السواء؛

                                   ً                                                                  ضمان توزيع الدخل على حنو أكثر توازناً يف مجيع أحناء البلد وحتديد أولويات اعتمادات امليزانيـة                   ) ب (  
                                                                           تماعية والثقافية جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل اجلماعـات                                               لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالج    

                                                                                             احملرومة، مثل أطفال السكان األصليني، واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية؛ 
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      علـى                                                                                        استخدام استراتيجية احلد من الفقر باعتبارها فرصة كبرية لزيادة اإلنفاق االجتماعي               ) ج (  
                                                                               األطفال يف سياق حقوق اإلنسان املقررة هلم، بغية تعزيز نظام الرعاية املتكاملة لألطفال؛

                                                                                     إقامة آلية فعالة لتتبع ورصد ختصيص املوارد من امليزانية الوطنية واملصادر الدولية من منظور    ) د (  
     .           حقوق األطفال

             مجع البيانات

                                                         ندوراس لألطفال واألسرة من أجل حتسني نظام مجع البيانات،                                                   ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذها معهد ه        -    ٢٤٣
                                                                                                           مبا يف ذلك املشروع املشترك بني املعهد واملنظمات غري احلكومية إلقامة قاعدة بيانات لدراسة مدى االسـتغالل                 

  ة                                                                              بيد أهنا تشعر بالقلق ألن املعلومات عن األطفال ال تزال غري كافية، وبـصف               .                            اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية   
                                                                                                              خاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة مثل أطفال الشوارع واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال السكان األصليني، وألنه               

    .                                                            ال يوجد نظام إدارة بيانات مركزي لرصد التقدم يف تنفيذ االتفاقية

             ذ االتفاقية،                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لوضع نظام شامل جلمع البيانات عن تنفي               -   ٢٤٤
                                                            سنة ويصنف البيانات حبسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون           ١٨                                            يغطي مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن        

   .                              ً                                            ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع اليونيسيف  .             إىل محاية خاصة

                             التدريب على االتفاقية ونشرها

                                                                                           ري عقد دورات تدريبية للمجموعات املهنية وتنظيم أنشطة بشأن نشر االتفاقية بالرغم من                                 تالحظ اللجنة أنه ج     -   ٢٤٥
                              بيد أن اللجنة تشعر بالقلق       .                                                                                          النقص املزمن للموارد، وذلك بفضل الدعم املقدم بصفة خاصة من اليونيسيف واجملتمع املدين            

   .                          ن األصليني ويف املناطق الريفية                                                           ألن مستوى الوعي باالتفاقية منخفض، وال سيما فيما بني مجاعات السكا

                   أو توعيـة مالئمـة    /                                                                             توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتوفري تدريب مالئم ومنهجي و             -    ٢٤٦
                                                                                                      ومنهجية بشأن حقوق األطفال للمهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، وبصفة خاصـة املـوظفني                

                                                              اة واحملامني والعاملني يف اجملال الصحي واملدرسني ومديري املدارس                                                   املكلفني بإنفاذ القوانني، والربملانيني والقض    
                                                    وتوصي اللجنة كذلك بأن تدرج الدولة الطرف حقوق          .                                           واألخصائيني االجتماعيني وغريهم، حسب االقتضاء    

            ً                                                                               اإلنسان عموماً، وحقوق الطفل على وجه اخلصوص، يف املناهج الدراسية جلميع مستويات التعليم، مبا يف ذلك 
    .                                          ً ناهج الدراسية يف اجلامعات، حسبما يكون مالئماً  امل

                                                                                                                توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر االتفاقية يف مجيع أحناء البلد وإذكـاء الـوعي العـام                     -   ٢٤٧
                                                                                                                مببادئها وأحكامها، وبصفة خاصة فيما بني األطفال أنفسهم واآلباء واملدرسني والسلطات احمللية، وكذلك فيما بـني                

َ                                          وُتَشَجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون م        .                                         عات السكان األصليني ويف املناطق الريفية       مجا  َ      ف يف  ـ              ع اليونيـسي  ـ  ُ 
   .         هذا الصدد
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                               التعاون مع املنظمات غري احلكومية

   .               ً                                                                                  حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف العديد من األنشطة ذات الصلة لتنفيذ االتفاقية  -   ٢٤٨

                                                                                      تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، وأن تعزز حيثما أمكن ذلك، التعاون مع املنظمات غري   -    ٢٤٩
                                                                                                     احلكومية، مبا يف ذلك منظمات األطفال، يف وضع الربامج واألنشطة الرامية إىل حتسني حقوق األطفـال ويف                 

   .                        تنفيذ هذه الربامج واألنشطة

               التعاون الدويل

                                                                                   جرى وجيري تنفيذ برامج ومشاريع خمتلفة يف إطار التعاون الدويل، مبا يف ذلك املـساعدة                            تالحظ اللجنة أنه      -   ٢٥٠
                                                        وعليه، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختـاذ           .                                                          والتعاون التقنيني من جانب وكاالت األمم املتحدة وبراجمها       

     .                              املؤسسي من خالله لتنفيذ االتفاقية                                                                 تدابري يف إطار التعاون الدويل، مع السعي يف الوقت نفسه إىل تعزي هيكلها 

   تعريف الطفل- ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

                                                                                                         تكرر اللجنة اإلعراب عن القلق الذي أبدته يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأن استخدام معيار البلوغ                 -    ٢٥١
                          ولة يف سن الثانية عشرة                                                                                            البيولوجي لتحديد أعمار خمتلفة لرشد الذكور واإلناث، ومبوجب هذا املعيار تنتهي الطف           

    .                                                                                                       بالنسبة للذكور والرابعة عشرة بالنسبة لإلناث، بينما تبدأ املراهقة يف هذين العمرين وتنتهي يف سن الثامنة عشرة

                                                                                    ً                      توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف يف مجيع اجملاالت معيار البلوغ البيولوجي، الذي يضع حدوداً عمرية                  -   ٢٥٢
   .                            النظر يف التقرير املرحلي الثاين                                                     والفتيات، مع تكرار التوصية السابقة اليت أصدرهتا لدى                     قانونية خمتلفة للصبيان

   مبادئ عامة- ٣
  ) من االتفاقية١٢و ٦و ٣ و٢املواد (

             عدم التمييز

               ً                                                                                       حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك اعتماد          -    ٢٥٣
                                                                                ، والتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،               ٢٠٠٠                                 نون تكافؤ فرص املرأة، يف عام         قا

                                                                                                      ، وتشعر مع ذلك بالقلق الستمرار وجود التمييز والوصم جتاه فئات ضعيفة معينة، كأطفال الـسكان                    ٢٠٠٢        يف عام   
    مثل  (                                                   ناطق الريفية والنائية وجتاه أطفال معينني بسبب مظهرهم                                                األصليني وأطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون يف امل

                                                                                           كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار املواقف الثقافية األبوية الطابع التقليدية اليت               ).                                 طريقة اللبس، واألوشام، والرموز   
    .                                                    ً                      تنطوي على التمييز ضد الفتيات، وبذلك جتعلهن أشد تعرضاً النتهاكات حقوق اإلنسان
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   :                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -   ٥٤ ٢

                            من االتفاقيـة ولـضمان       ٢                                                                     مواصلة تنقيح تشريعاهتا لتحقيق املواءمة التامة بينها وبني املادة             ) أ (  
                                                              التنفيذ العملي الكامل جلميع األحكام القانونية اليت حتظر التمييز؛

                                      يم ومرافق الرعاية الصحية وبـرامج                                                           مكافحة التمييز بضمان تكافؤ فرص الوصول إىل التعل          ) ب (  
                                                ختفيف حدة الفقر، وإيالء اهتمام خاص لوضع الفتيات؛

                                                             تنفيذ محالت توعية عامة شاملة ملنع مجيع أشكال التمييز ومكافحتها؛   ) ج (  

                                                                                           تضمني تقريرها الدوري التايل معلومات حمددة عما اختذته من تدابري ونفذته من برامج ذات                 ) د (  
                                                                                        الطفل على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العـاملي ملناهـضة                                   صلة باتفاقية حقوق    

                    ً  ، وعلى حنو يراعي أيضاً  )    ٢٠٠١ (                                                               العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
     .                  بشأن أهداف التعليم  ) CRC/GC/2001/1   ( ١                       تعليق اللجنة العام رقم 

                   مصاحل الطفل الفضلى

                                                                                                          ترحب اللجنة مببدأ مصاحل الطفل الفضلى املكفول يف تشريعات الدولة الطرف، وتشعر بالقلق مع ذلك لعدم                  -   ٥٥ ٢
   .                                                  ً                                                االعتراف هبذا املبدأ وعدم تطبيقه يف الواقع العملي، مثالً بتخصيص املوارد ويف جمال محاية الطفل ويف إقامة العدل

                                                    ضمان فهم املبدأ العامل املتعلـق مبـصاحل الطفـل                                                           توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها ل         -    ٢٥٦
                                                                                                             الفضلى وإدماجه على النحو املالئم يف مجيع األحكام القانونية ويف القرارات اإلدارية والقضائية ويف املشاريع               

   .                                      والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري على األطفال

                            احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                                                                            زاء ضخامة عدد حاالت اختفاء األطفال وقتلهم خارج نطاق القضاء، مبـا يف                                             تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إ       -    ٢٥٧
              َّ                                                                                           ذلك احلاالت املنفَّذة على أيدي أفراد قوات الشرطة، وإزاء عدم مواجهة حاالت القتل هذه بإدانة قوية واختاذ إجراءات  

                          صة ومشتركة بني القطاعات                       ً                          وإذ حتيط اللجنة علماً بإنشاء جلنة حتقيق خا         .                                        كافية من جانب السلطات وعامة اجلمهور     
                                                                                                  ، وكذلك وحدة خاصة داخل مكتب التحقيقات اجلنائي تتمثل واليتها على وجه التحديد يف التحقيق                   ٢٠٠١        يف عام   

              ولذلك ترحـب     .                                                                                                    يف هذه اجلرائم، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن جرائم كثرية منها ظلت حىت اآلن بال عقاب ملرتكبيها                
   .                                                                  أن رئيس الدولة الطرف كتب رسالة يضمن فيها الدعم لوحدة التحقيق اخلاصة                            اللجنة باملعلومات اليت مفادها 

                                                                                       توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لألطفال يف مجيع أحناء البلد احلق يف احلياة، وأن تواصل إجراء   -    ٢٥٨
           م املسؤولني                                                                                               حتقيق شامل يف االدعاءات املتعلقة حباالت اختفاء األطفال وقتلهم خارج نطاق القضاء، وأن حتاك             

   :                                               وعالوة على ذلك ينبغي أن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  .                                           عن هذه األفعال الشائنة وتعاقبهم على حنو مالئم

                                                                                  مجع البيانات واملعلومات بشكل منهجي عن مجيع حاالت العنف واإليـذاء املرتكبـة ضـد             ) أ (  
                                             األطفال، ال سيما حاالت القتل خارج نطاق القضاء؛
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                                                    امليزانيات املخصصة الالزمة إىل الوحـدة اخلاصـة         -                      كما وعد الرئيس     -                 ضمان أن تقدم       ) ب (  
                                                                                    ً                       املنشأة للتحقيق يف هذه اجلرائم على أال يقتصر هذا على تناول احلاالت الراهنة فحسب، وإمنا أيضاً مجيـع                  

                               احلاالت اليت ينتظر التحقيق فيها؛

                                          تزويد أسر الضحايا مبا يكفي من دعم وتعويض؛   ) ج (  

                                                          وافر األسلحة وضمان أال جيري بيعها إال حتت رقابة حكومية دقيقة؛        احلد من ت   ) د (  

                                                                                           معاجلة األسباب اجلذرية ألعمال العنف هذه، مبا يف ذلك الفقر والتهميش، ألنـه يقـال إن                   )   ه (  
                                                                             معظم هذه األعمال حتدث يف أفقر منطقتني متروبوليتني ومها تيغوسيبالبا وسان بدرو سوال؛

                                                                        زمة، بالتعاون مع وسائل اإلعالم، لتوعية اجلماهري ضد استخدام العنـف                             اختاذ التدابري الال     ) و (  
   ؛(maras)                                                                    وغريه من التدابري غري القانونية يف استراتيجية معاجلة مشكلة عصابات الشباب 

                   أو تعزيـز هـذه      /                                                                     ضمان إنشاء آليات للمراقبة والرصد املستقلني ألنشطة قوات الشرطة و            ) ز (  
   .                    اآلليات يف حالة وجودها

                رام آراء الطفل   احت

                                                                                                     ترحب اللجنة ببعض املبادرات اإلجيابية املتخذة يف جمال مشاركة الطفل، مثل املؤمتر الـوطين لألطفـال                  -    ٢٥٩
                                                                                        ً                         واملؤمتر التشريعايت للطالب، ولكنها تشعر بالقلق ألن حق الطفل يف اإلعراب عن آرائه قلما ينفذ عملياً، ويرجع                 

                                     وعالوة على ذلك، تأسف اللجنة لندرة       .                            م بعد بوصفهم أصحاب حقوق             ً                ُ               ذلك جزئياً إىل أن األطفال ال ُيعترف هب       
   .                                        املعلومات عن مشاركة األطفال يف نظام العدالة

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز مبدأ احترام آراء األطفال يف مجيع املسائل اليت متـسهم                  -    ٢٦٠
                                           ملدارس واجملتمع احمللـي واملؤسـسات األخـرى                                           ً                         وتيسري إعمال هذا املبدأ وتنفيذه عملياً داخل األسرة ويف ا         

                               وعالوة على ذلك، توصي اللجنة       .                من االتفاقية    ١٢                                        ً               وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، طبقاً للمادة        
                       يف يوم املناقشة العامة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                             الدولة الطرف بأن تراعي على حنو تام التوصيات اليت اعتمدت يف أيلول

   .      ُ            يف أن ُيستمع إليه                   للجنة بشأن حق الطفل

   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

               تسجيل املواليد

                                                                                                                 تعرب اللجنة عن التقدير للجهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف إلنشاء نظام لتسجيل املواليد يشمل مجيـع                   -   ٢٦١
       بشأن     ٢٠٠٤       لعام   ٦٢                                       لك محالت إذكاء الوعي، واعتماد املرسوم رقم                                                  األطفال يف سائر أرجاء البلد بشكل فعال، مبا يف ذ      

                                                                                                                                   إنشاء نظام السجل الوطين، وإنشاء سجالت متنقلة يف املناطق الريفية أو النائية، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوتات                   
 ً                                      اً إىل اخنفاض مـستوى الـوعي بـذلك                                                                      ُ                    الكبرية يف تسجيل املواليد بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية، اليت ُتعزى جزئي           

   .                                                        واالفتقار إىل املوارد الكافية واملوظفني املؤهلني يف نظام التسجيل
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                                                                                                      تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة اليت حتث فيها الدولة الطرف على أن تعترب مسألة تسجيل مجيع                  -    ٢٦٢
                                       ال الذين مل يسجلوا عند املـيالد، يف                    ً                                                          املواليد فوراً مسألة ذات أولوية، وعلى أن تشجع وتيسر تسجيل األطف          

           مجيع أطفال   "                        ً                                           وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل تنظيم محالت التوعية، مثل             .                من االتفاقية   ٧            ضوء املادة   
                                                      ، تستهدف املناطق الريفية والنائية، وأن تكثـف جهودهـا    "                                      هندوراس هلم حق يف أن يكون هلم اسم وجنسية 

                                                                               ة الكافية لتحسني األداء الفعال لنظام التسجيل الوطين، مع إيالء اهتمام خـاص                                        لتوفري املوارد البشرية واملالي   
                                وينبغي كذلك اختاذ تدابري لضمان أن   .                                                            للسجالت املدنية املوجودة يف املناطق الريفية ومناطق السكان األصليني

   .                                              تكون البيانات املقدمة إىل مكاتب السجل املدين دقيقة

                    حرية تكوين اجلمعيات

  (maras)            ً                                                                                      اللجنة علماً باملعلومات اليت مؤداها أنه بسبب انتهاج سياسة قمعية يف مكافحة عصابات الشباب                حتيط  -   ٢٦٣
                       ، قد يـصل يف بعـض                      أوسع مما ينبغي       ً  تفسرياً    )                       من قانون العقوبات      ٣٣٢       املادة     " (                   االرتباط غري املشروع   " ُ           فُسرت جرمية   

   .                                         اليت تعترف حبق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات              من االتفاقية،  ١٥                           ً        احلاالت إىل حد أن يشكل انتهاكاً للمادة 

                                                                                              توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم فرض أي قيود على حق الطفل يف تكوين اجلمعيات غري               -    ٢٦٤
   .             من االتفاقية  ١٥                   ً         القيود املفروضة وفقاً للمادة 

   ة                                                                      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين

                                                                                           تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات اليت مؤداها أن الضرب أثناء وبعد القبض على األشخاص دون سن   -    ٢٦٥
                                                                                   كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن بعض األطفال ضحايا القتل خارج        .                         الثامنة عشرة أمر شائع   

   .                                                 نطاق القضاء قد تعرضوا فيما يبدو للتعذيب قبل قتلهم

                                                                                       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الالزمة ملنع تعرض األطفال للتعذيب وغريه من ضروب   -    ٢٦٦
                                                                                                                  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مجيع الظروف، وبصفة خاصة أثناء قيام املـوظفني املكلفـني            

                                  االدعاءات املتعلقة حباالت إساءة        مجيع         ً                لجنة أيضاً بالتحقيق يف              وتوصي ال   .                                          بإنفاذ القوانني بالقبض عليهم وبعد ذلك     
   .                                                                                             املعاملة واإليذاء املرتكبة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ومبحاكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
  ،٢١- ١٩، و١١- ٩، واملواد ١٨ من املادة ٢- ١، والفقرتان ٥املادة (

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

                               الرعاية األسرية ومسؤولية اآلباء

                شاملة لألطفـال     ال       رعاية    لل   ً اً       مركز   ٤٢    و     ١٩٩٨               ً                                                   حتيط اللجنة علماً بإنشاء الدور اجملتمعية لرعاية الطفل يف عام             -    ٢٦٧
ّ                                    دون سن اخلامسة، وُسّن قانون تكافؤ الفرص يف عام            ُ       ً    موظفاً    ٣٠                                        يلزم الشركات اليت لديها أكثر من               الذي -       ٢٠٠٠                

                           خدمات الرعاية املتكاملـة                عدم كفاية            بالقلق ل          مع ذلك         تشعر   و  -                                                       بإنشاء مركز رعاية هنارية لألطفال دون سن السابعة       
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     أم                                               ً     ً                  تشعر بالقلق لشدة ضآلة عدد الربامج اليت تقدم دعماً جمدداً لألسر اليت ترعاها    كما   .       آبائهم                     لألطفال أثناء وقت عمل 
   .                           يف املائة من األسر يف هندوراس  ٥٠                                       مبفردها، واليت تورد التقارير أهنا تشكل حنو 

   :                                        توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢٦٨

                                                   ضطالعهم مبسؤولياهتم يف تربية أطفاهلم، مبا يف ذلـك          ا                                  تقدمي مساعدات مالئمة لآلباء لدى         ) أ (  
                                                         ين يعمل آباؤهم يف االستفادة من خدمات ومرافق رعاية األطفال؛                                    اختاذ تدابري مالئمة لضمان حق األطفال الذ

   ؛            نفردة العائل                                                         وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتلبية احتياجات األطفال يف األسر امل   ) ب (  

                                                                                           اختاذ كل التدابري املالئمة للتعجيل باعتماد قانونني موجهني إىل تيسري حتديد األبوة والـنص                 ) ج (  
   .                  ية أطفاهلم وتنشئتهم                        على مسؤولية اآلباء عن رعا

                 الرعاية البديلة

                                ، وإن كان الربنامج األخري يغطـي     "              األسر املتضامنة  "                                                  ترحب اللجنة بربنامج دعم األسر احلاضنة وبرنامج          -    ٢٦٩
                                      ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد   .     ً      ً                                                         عدداً حمدوداً من األطفال ويفتقر فيما يبدو إىل القواعد التنظيمية املالئمة

                                      وإزاء املبادئ التوجيهيـة الباليـة        )           كل سنة   ٥     ٠٠٠    حنو   (                                                 من األطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية البديلة                املرتفع  
   .                                                                   املتعلقة بالرعاية احلضانية والرعاية املؤسسية، واليت من الضروري مراجعتها

                 العامـة بـشأن                                                               ُ                                  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة التوصيات اليت أُعدت بعد يوم املناقشة                 -   ٢٧٠
         ، بوضـع   )CRC/C/153        انظـر      (    ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                                                  األطفال احملرومني من رعاية الوالدين الذي عقدته اللجنة يف أيلول         

   :                                                                                               وتنفيذ سياسة شاملة خبصوص األطفال احملتاجني إىل الرعاية البديلة، على أن تتضمن هذه السياسة تدابري من أجل

                                                      ية واحلماية مبا يلزم من دعم ومشورة ملنـع حـدوث                                                تزويد أسر األطفال احملتاجني إىل الرعا        ) أ (  
                                                      ً                           انفصال بني والدي الطفل، إال إذا كان هذا االنفصال ضرورياً لتحقيق مصاحل الطفل الفضلى؛

                                                                                                 تعزيز الرعاية البديلة يف األسر احلاضنة، مبا فيها الرعاية من األقارب، وتزويد هذه األسر مبا                  ) ب (  
                          الدعم، مبا يف ذلك التدريب؛                              يكفي من دعم مايل وغريه من أشكال 

                                                                              ضمان أن تكون الرعاية املؤسسية آخر خيار يلجأ إليه وأن تكون األوضاع يف املؤسسات، مبا    ) ج (  
                                                  ً              يف ذلك توفري الرعاية الصحية والتعليم، متوافقة متاماً مع االتفاقية؛

           الـشكوى                                                                              ضمان سبل وصول األطفال املودعني يف املؤسسات إىل اآلليات املعنيـة بتلقـي                 ) د (  
                وإسداء املشورة؛

                          مجيع الظروف األخـرى ذات              كذلك يف          لطفل و               ليت يتلقاها ا           ملعاملة ا  ً      اً يف ا      دوري              إعادة النظر         ضمان     )   ه (  
                الصلة بإيداعه؛
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        وحتقيـق    )                            الرعاية احلضانية املؤسـسية    (                                                       استعراض املبادئ التوجيهية القائمة للرعاية البديلة          ) و (  
   .                         توافقها التام مع االتفاقية

       التبين

                      وأن الدولة الطرف        ٢٠٠٠               ً                                                                         حتيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون خاص بشأن التبين قيد النظر يف املؤمتر منذ عام                  -   ٢٧١
   .                                                                                                     بدأت عملية التحرك صوب التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

    ً                                                      جمدداً توصياهتا السابقة، على التعجيل باعتمـاد مـشروع                                                حتث اللجنة الدولة الطرف، وهي تؤكد         -    ٢٧٢
                                                                                                              القانون اخلاص بشأن التبين وعلى إمتام عملية التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون يف                 

   .                          جمال التبين على الصعيد الدويل

                                   العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

                                                             لعنف، واألحكام احملددة املنصوص عليها يف قانون األطفـال واملـراهقني                                   تالحظ اللجنة كثرة تشريعات منع ا    -    ٢٧٣
   :                                     بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .                                                               وقانون مكافحة العنف املرتيل ويف قانون العقوبات ضد العنف داخل األسرة

          ة خطـرية                                     عتداء اجلنسي عليهم، ميثالن مـشكل      ال                                               أن العنف املرتيل وإيذاء األطفال، مبا يف ذلك ا           ) أ (  
                                         حالة إيذاء وسوء معاملة األطفال كل سنة؛ ٤     ٠٠٠                                       ومتزايدة إذ تفيد التقارير حبدوث أكثر من 

   .                                                عدم كفاية خدمات الدعم البدين والنفسي لضحايا العنف   ) ب (  

       األسرة                                                                                         حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها ملنع ومكافحة سوء معاملة األطفال داخل                -    ٢٧٤
                                                                         ات رصد مدى حدوث مجيع أشكال العنف، واإلضرار أو اإليذاء، واإلمهال، وسوء املعاملة                 وخارجها ودعم آلي

                                                                          ، مبا يف ذلك داخل األسرة أو يف املدارس أو يف إطار مؤسسات الرعايـة                 ١٩                               أو االستغالل، املشمولة باملادة     
                 يع ضحايا العنف              ً                                   وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف حصول مج         .                        ذلك من أشكال الرعاية                      املؤسسية أو غري  

   .                                                       من األطفال على املشورة وخدمات التعايف وإعادة اإلدماج املالئمة

                                                                                                     وفيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف                 -    ٢٧٥
   :      مبا يلي

                     بري املـستقل املعـين                                                                                اختاذ كل التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الشاملة الواردة يف تقرير اخل             ) أ (  
                                           ، مع مراعاة نتائج وتوصـيات املـشاورة        (A/61/299)                                                      بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال         

   ١        مايو إىل  /      أيار  ٣٠                                                                                اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن العنف ضد األطفال، املعقودة يف بوينس آيرس يف الفترة من 
   ؛    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

                                                                         التوصيات كأداة للعمل، يف شراكة مع اجملتمع املدين وكذلك، علـى وجـه                           استخدام هذه      ) ب (  
                                                                                                     اخلصوص، مع إشراك األطفال لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف البـدين واجلنـسي والعقلـي                  
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                                                                         ً                               والكتساب الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء، إجراءات حمددة زمنيـاً، ملنـع العنـف                
                     ذكورين والتصدي هلما؛          واإليذاء امل

                                                                                           التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من جهات من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                 ) ج (  
   .                               واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

                 العقوبة البدنية

              ألنه ال يوجـد                                                          من قانون األسرة جتيز فيما يبدو العقوبة البدنية يف املرتل و     ١٩١                                 تشعر اللجنة بالقلق ألن املادة        -    ٢٧٦
   .                                                 حظر صريح للعقوبة البدنية يف مؤسسات الرعاية البديلة

                        بشأن حق الطفـل يف       ٨                                                                                توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم               -    ٢٧٧
                        ، بوضع تشريع حيظر صراحة )    ٢٠٠٦ (                                                                   احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة 

                                                                                                          كل أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن، مبا فيها املرتل، وبإعمال هـذا التـشريعات حـسب                  
                        ً                                                                           وينبغي للدولة الطرف أيضاً تنظيم محالت لتوعية وتثقيف اجلمهور لعدم ممارسة العقوبـة البدنيـة                 .        االقتضاء
   .                                                    األساليب غري العنيفة والتشاركية لتنشئة األطفال وتربيتهم        وتشجيع

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

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

                األطفال املعوقون

  ،     ٢٠٠٥          أكتـوبر    /               ً                                                                               حتيط اللجنة علماً بقانون التنمية املتكاملة واملتساوية للمعوقني الذي مت سنه يف تشرين األول               -   ٢٧٨
  .                                                                      بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء الدعم احملدود الذي يتلقاه هذا اجمللـس             .                                              حب بعمل اجمللس الوطين لرعاية األطفال املعوقني         وتر

                                                                                                                          كما أهنا تعرب عن قلقها إزاء حالة األطفال املعوقني بشكل عام، وحمدودية اهلياكل األساسية لرعايتهم وإزاء شدة ارتفاع                  
   .                                                 تحقون باملدارس االبتدائية وال يكملون أي مستوى تعليمي                             نسبة األطفال املعوقني الذين ال يل

                       بشأن حقوق األطفال ذوي  ٩                                         مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                          بالقيام مبا يلي                              توصي اللجنة الدولة الطرف     -   ٢٧٩
    ):  ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (                                                              اإلعاقة والقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص لذوي اإلعاقة 

                                                                                     مواصلة اجلهود املبذولة لضمان إمكانية قيام األطفال املعوقني مبمارسة حقهم يف التعلـيم إىل         ) أ (  
                                      ولتيسري إدماجهم يف نظام التعليم العام؛  .            أقصى حد ممكن

                         واملالية الالزمة، ال سـيما    )                  أي أخصائيي اإلعاقة (                                             بذل مزيد من اجلهود لتوفري املوارد املهنية           ) ب (  
                                                                                      تعزيز وتوسيع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية وإعادة اإلدماج االجتماعي، مبا يف ذلـك                                 على املستوى احمللي، و   

                      جمموعات دعم الوالدين؛
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                                                                                             تزويد اجمللس الوطين لرعاية األطفال املعوقني مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية الالزمـة                 ) ج (  
                                ألداء وظائفه اهلامة على حنو مالئم؛

                                             تكاملة واملتساوية للمعوقني وتنفيذه بشكل مالئم؛                    نشر قانون التنمية امل   ) د (  

                                                  توفري اهلياكل األساسية املالئمة لرعاية األطفال املعوقني؛   )   ه (  

                                                تعزيز محالت التوعية لتغيري املواقف العامة السلبية؛   ) و (  

          تح بـاب                                                                     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري حاملا يف                       والتصديق على          توقيع    ال   ) ز (  
   .              التصديق عليهما

       الصحة

                                                الرامي إىل حتسني حصول اجلماعات احملرومـة علـى                                                    ترحب اللجنة مبشروع اإلصالح يف جمال الصحة        -    ٢٨٠
   :                                     بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .                                                     اخلدمات الصحية، وإحراز أوجه تقدم هامة أخرى يف هذا اجملال

                                      صحية يف مناطق البلد الريفية والنائية؛                                 عدم كفاية سبل احلصول على اخلدمات ال   ) أ (  

                                                                                    ارتفاع نسبة وفيات األمهات يف املناطق الريفية لالفتقار إىل اخلدمات والعاملني الصحيني املهرة؛   ) ب (  

                                                                     وفيات الرضع واألطفال، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية رغم حـدوث                                  استمرار ارتفاع نسبة     ) ج (  
    ة؛                               حتسن كبري يف السنوات القليلة املاضي

             رغم حـدوث                                                                                  سوء التغذية اليت ال تزال تشكل أحد األسباب الرئيسية لوفيات األطفال، وذلك              ) د (  
                                                             قدر من التقدم وشدة ارتفاع هذه النسبة خاصة يف املناطق الريفية؛

                                                               افتقار البيوت، ال سيما يف املناطق الريفية، إىل مياه الشرب النقية؛   )   ه (  

   .    ٢٠٠١        منذ عام                               يعية حىت بلوغ الرضيع ستة أشهر                           شدة اخنفاض معدل الرضاعة الطب   ) و (  

   :                                        توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢٨١

                                                                                            كفالة الرعاية واخلدمات الصحية األساسية جلميع األطفال يف كافة أحناء البلد، مبا يف ذلـك                  ) أ (  
                                                                    إمتام إصالح القطاع الصحي بغية حتسني نوعية اخلدمات وإمكانية احلصول عليها؛

                                                                                 مواصلة معاجلة مشكلة سوء التغذية وتوسيع نطاق اإلمداد مبياه الشرب النقية يف البيوت، مع    ) ب (  
                                           إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية؛
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                                              َّ                               تدعيم جهودها الرامية إىل معاجلة موضوع وفيات الرضَّع واألطفال واألمهات يف مجيع أرجاء    ) ج (  
                    البلد على حنو عاجل؛

   .                                           قانون خاص حلماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها          وضع وإقرار   ) د (  

             صحة املراهقني

   :                               بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .     ٢٠٠٢                                                          ترحب اللجنة بالربنامج الوطين للرعاية املتكاملة للمراهقني لعام   -   ٢٨٢

                                                                     ارتفاع معدل حاالت محل املراهقات وعدم كفاية خدمات الصحة اإلجنابية حىت اآلن؛   ) أ (  

                         إىل أشكال اإلجهاض السرية؛                                                       رتفاع خطر وفيات الفتيات احلوامل ألسباب منها كثرة اللجوء     شدة ا   ) ب (  

                                                ارتفاع معدل تعاطي املراهقني الكحول ومعدل التدخني؛   ) ج (  

   .                                             ارتفاع معدل إدمان املخدرات وزيادة نسبة االنتحار   ) د (  

               بـشأن صـحة    ٤                 لجنة العام رقـم                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق ال      -    ٢٨٣
   :(CRC/GC/2003/4)                              املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية 

                                                                                     ضمان حصول مجيع املراهقني على خدمات الصحة اإلجنابية، واملعاجلة الدقيقة ملسائل محـل                ) أ (  
                                              املراهقات وحاالت اإلجهاض السرية وإدمان املخدرات؛

                                                      صول على خدمات الصحة العقلية واختاذ كل التـدابري                                                تزويد مجيع األطفال بالسبل املالئمة للح        ) ب (  
                                                                                                 الضرورية ملكافحة إدمان املخدرات واملواد الكحولية والتدخني، بوسائل منها تقدمي خدمات إعادة تأهيل حمددة؛

                                                                                        مواصلة إعطاء أولوية ملسألة صحة املراهقني يف جدول أعمال احلكومة السياسي ومنح مزيد                ) ج (  
   .                                    لعامة من أجل رعاية هذه الفئة العمرية                    من املوارد للمؤسسات ا

       اإليدز /       البشرية                فريوس نقص املناعة 

         ، الـذي       اإليدز /       البشرية                        بشأن فريوس نقص املناعة      ١٩٩٩           يف عام      ٩٩ /   ١٤٧                                    ترحب اللجنة باعتماد املرسوم رقم        -   ٢٨٤
                                  إليها والية تعزيز التنسيق بـني             وأسند  )                               اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز    (                                                    أنشأ، يف مجلة أمور، جلنة وطنية متعددة القطاعات         

                                                ، وكذلك اخلطة االستراتيجية الوطنية الثانيـة            اإليدز /       البشرية                                                         املؤسسات بشأن مجيع املسائل املتعلقة بفريوس نقص املناعة         
                                                     بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن اإلصـابة بفـريوس            .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣           للفترة        اإليدز /       البشرية                           ملكافحة فريوس نقص املناعة     

                                          تتجاوز بكثري املتوسط يف املنطقـة وذلـك                                                                        ة البشري املكتسب يف هندوراس تزداد بشكل مثري للقلق وبنسبة                   نقص املناع 
                                                             كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت مفادهـا أن            .                                                                   بالرغم من اخلطة الوطنية ملنع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل          

                                                                        الالزم ألداء وظائفها على حنو مالئم وأن التنسيق غري موجود بني مجيـع                                                               اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز تفتقر إىل الدعم        
   .                                           اجلهات الفاعلة املؤسسية اليت تتناول هذه املسألة
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                بشأن فريوس نقص  ٣                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم   -    ٢٨٥
         اإليـدز  /       البشرية                                             التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة                                 وحقوق الطفل واملبادئ          اإليدز /       البشرية        املناعة  

   :(E/CN.4/1997/37)             وحقوق اإلنسان 

                            بني األطفال وذلك بوسائل          اإليدز /       البشرية                                                مضاعفة جهودها ملنع انتقال فريوس نقص املناعة           ) أ (  
                                          من بينها وضع إطار معياري وطين واضح ومتسق؛

                                                             تقال اإلصابة من األم إىل الطفل وذلك بوسائل مثل التنسيق                                              تعزيز تدابريها الرامية إىل منع ان        ) ب (  
                                          مع األنشطة املوجهة إىل احلد من وفيات األمهات؛

             أو الذين        اإليدز /       البشرية                                                                  إيالء اهتمام خاص لألطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة             ) ج (  
                           وذلك من خالل تقدمي مـا          اإليدز /     بشرية  ال                                                                 أصبحوا يتامى بسبب وفاة الوالدين املصابني بفريوس نقص املناعة          

                                                                   يكفي من الدعم الطيب والنفسي واملادي وبإشراك اجملتمع احمللي يف هذا الصدد؛

                                                                                             تقدمي موارد بشرية ومالية كافية إىل كل من اللجنة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز واخلطـة                    ) د (  
   ؛   يدز  اإل /       البشرية                                                   االستراتيجية الوطنية الثانية ملكافحة فريوس نقص املناعة 

                                                                                    تعزيز جهودها بتنفيذ محالت وبرامج إلذكاء الـوعي خبـصوص فـريوس نقـص املناعـة                   )   ه (  
                                                                        ً                            فيما بني املراهقني، ال سيما فيما بني املنتمني إىل الفئات الضعيفة، والسكان عموماً، بغية احلد                     اإليدز /       البشرية

   ؛     اإليدز / ة      البشري                                                       من التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة 

                                                                                التماس مزيد من املساعدة التقنية من جهات مثل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس    ) و (  
   .            واليونيسيف     اإليدز /       البشرية           نقص املناعة 

              مستوى املعيشة

       املرسوم  (                               وقانون صندوق احلد من الفقر            ٢٠٠١                                                           ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية احلد من الفقر يف عام            -    ٢٨٦
                                                                                                   ، وتشعر مع ذلك بالقلق ألن درجة الفقر يف البلد ال تزال مرتفعة، خاصة يف املناطق الريفيـة،                  )    ٢٠٠٢-   ٧٠     رقم

                                                     ً      ً                                                     وألن حالة البلد االجتماعية واالقتصادية السيئة تؤثر تأثرياً شديداً على مستوى معيشة األطفال، ال سيما عـدم                 
   . م                                                      إمكانية احلصول على السلع األساسية واخلدمات الصحية والتعلي

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة اإلجراءات املمكنة، مبا يف ذلك توفري موارد إضافية ومدارة                 -    ٢٨٧
                                                                                            على حنو أفضل، من أجل احلد من الفقر وضمان حصول مجيع سكان البلد على السلع األساسـية والتعلـيم     

                                    وبصفة خاصة يف املنـاطق النائيـة                                                                              واخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات، مبا يف ذلك مياه الشرب النقية،            
   .                                                                       كما توصي اللجنة بإيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال يف استراتيجيات احلد من الفقر  .         والريفية
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   التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية- ٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                  حب باعتماد منهاج تعليمي وطـين            ، وتر  "            سنة التعليم    "    ٢٠٠٧               ً                         حتيط اللجنة علماً بأن هندوراس أعلنت         -    ٢٨٨
   :                                      بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .                               أساسي وبرامج وخطط تعليمية أخرى

                             اخنفاض جودة التعليم يف البلد؛   ) أ (  

                                                                                                الفرق الكبري بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية والنائية فيما يتعلق جبودة التعلـيم وإمكانيـة           ) ب (  
                                                     سجلني ومستوى اهلياكل األساسية ومعدالت التسرب من املدارس؛                  احلصول عليه وعدد امل

                                                                                      اخنفاض عدد األيام املدرسية السنوية والساعات املدرسية الفعالة باملقارنة باملستويات الدولية؛   ) ج (  

                                        اخنفاض عدد املدرسني وافتقارهم إىل التدريب؛   ) د (  

              اطق الريفية؛                                          االفتقار إىل التعليم قبل املدرسي، وخاصة يف املن   )       ه (  

   .                         ارتفاع معدل األمية يف البلد   ) و (  

                   بـشأن أهـداف      ١                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                -    ٢٨٩
    ):    ٢٠٠١ (        التعليم 

                                                                                           مضاعفة جهودها لتحسني أوضاع املدارس يف املناطق النائية والريفية وإزالة التفاوتـات يف                ) أ (  
                                                  ول على التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛           إمكانية احلص

                                                                                           التشديد على جودة التعليم، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهنيني، وختصيص نسبة أكرب من                 ) ب (  
                                                            املوارد يف امليزانية الوطنية وتوجيهها على حنو أفضل حنو التعليم؛

                                         حاق باملدارس وإمتام الدراسـة، واحلـد مـن                                               تعزيز التدابري املوجهة إىل زيادة معدالت االلت      ) ج (  
                         معدالت التسرب من املدارس؛

                                                                                     زيادة الفرص التعليمية ألطفال السكان األصليني بوسائل من بينها مواصلة تـوفري التعلـيم         ) د (  
                                     الثنائي اللغة حيثما يقتضي األمر ذلك؛

           ع األطفال؛                                                        زيادة عدد األيام املدرسية وعدد الساعات املدرسية الفعالة جلمي       )   ه (  

                                                                        زيادة عدد املدرسني وحتسني جودة التدريس بوسائل من بينها االستثمار يف تدريبهم؛   ) و (  

                                                                          توفري فرص لألطفال خارج املدارس كيما يتسىن هلم احلصول على أكرب قدر ممكن من التعليم    ) ز (  
                                ً                عن طريق برامج حمددة مكيفة خصيصاً مع ظروف حياهتم؛
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   .          واليونيسيف  )         اليونسكو (                                               ة من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                      التماس املساعدة التقني   ) ح (  

                                                                                              وتشعر اللجنة بالقلق ألن حق األطفال يف الراحة والترفيه واملشاركة يف اللعب واألنشطة الترفيهية املناسبة   -    ٢٩٠
   .                       لألنشطة الترفيهية لألطفال                                        ألسباب خمتلفة من بينها االفتقار إىل أماكن                    باالحترام التام وذلك             لعمرهم ال حيظى 

                                                                                                          توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتعزيز ومحاية حق األطفال يف الراحة والترفيه واللعـب                  -   ٢٩١
   .                     ً                                            ً                   من االتفاقية وذلك مثالً بإنشاء مناطق ترفيهية لألطفال تكون أكثر أماناً وميكن الوصول إليها  ٣١    ً        وفقاً للمادة 

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ،)د(- )ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد 

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢و

                                 األطفال املهاجرون وأطفال املهاجرين

                                                                                              تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية بشأن اهلجرة، وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء ارتفاع    -    ٢٩٢
                                        م وممن هم يف وضع غري قانوين أو ممـن                                                    وبصفة خاصة األطفال غري املصحوبني بذويه      -                        عدد األطفال املهاجرين    
                                                                                 الذين يتعرضون بشكل خاص ألن يصبحوا ضحايا لالستغالل واإليذاء، مبا يف ذلـك              -                       ليست لديهم مستندات    

   .                                                              االستغالل اجلنسي، ويواجهون صعوبات عند إجبارهم على العودة إىل الوطن

               بشأن معاملـة     )     ٢٠٠٥ ( ٦               العام رقم                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة           -    ٢٩٣
    :                                                       األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

                                                                                     إيالء اهتمام خاص لوضع األطفال املهاجرين، وبصفة خاصة األطفال غري املصحوبني بذويهم               ) أ (  
                        أو ليست لديهم مستندات؛ /                      ممن هم يف وضع غري قانوين و

                                                                        ة لتكثيف جهودها ملنع اهلجرة غري القانونية، مبا يف ذلك بالتوعية مبا تنطوي عليه                   اختاذ التدابري الالزم   ) ب (  
                                                                                        من خماطر، وبتهيئة األوضاع املالئمة إلعادة توطني هؤالء األطفال وأسرهم وإعادة إدماجهم عند عودهتم؛

     ً  عاالً؛                                                                     ً   رصد تنفيذ االتفاقات الثنائية واإلقليمية حلماية حقوق األطفال املهاجرين رصداً ف   ) ج (  

                                                                                      التصديق على بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمـل                ) د (  
   .                                                        التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية

                                       االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

                                                   مل األطفال، وبإعداد واعتماد خطة العمل الوطنية                      ً                                       حتيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوطنية الستئصال ع         -    ٢٩٤
   :                                       ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  .                                   لالستئصال املتدرج واملطرد لعمل األطفال

                                       مل ختصص أرصدة حمددة لتنفيذ اخلطة الوطنية؛   ) أ (  
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  -        األصليني                                               وبصفة خاصة يف املناطق الريفية وفيما بني السكان -                          ال يزال عدد كبري من األطفال    ) ب (  
                                              ُ                      ومما يثري قلق اللجنة بشكل خاص حالة األطفال الذين ُيـستغلون يف              .                                      يعمل يف ظروف شديدة اخلطر واستغاللية     

                                                                                               الصيد يف أعماق البحار، وال سيما يف بويرتو المبريا، وما يترتب على ذلك من عواقب خطرية بالنسبة لصحتهم؛

                                               مل صعبة، مثل شدة البعد عن منازهلم واألجور            ً                                         كثرياً ما يواجه خدم املنازل األطفال ظروف ع          ) ج (  
                                                                                                           املنخفضة وساعات العمل الطويلة، ويتعرضون بشكل خاص لسوء املعاملة واإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي،               

                       على أيدي أرباب عملهم؛

                 سنة يف املناجم؛  ١٧-   ١٤                                       يعمل عدد كبري من األطفال يف الفئة العمرية    ) د (  

   .                                   س نسبة مئوية كبرية من األطفال العاملني              ال تلتحق باملدار   )     ه (  

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٢٩٥

                                                                                             إجراء دراسة استقصائية لعدد األطفال العاملني، مبن فيهم من يعملون يف اخلدمة باملنازل ويف                 ) أ (  
        ً  تصادياً؛                                                                                  القطاع الزراعي، بغية تصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة ملنع ومكافحة استغالهلم اق

                                                                                        حتسني نظام تفتيش العمل للتحقق من أن العمل الذي يؤديه األطفال عمل خفيـف وغـري                   ) ب (  
         أو خطري؛ /        استغاليل و

                                                       من االتفاقية واتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة           ٣٢              ً             اليت تغطي متاماً املادة               التشريعات             ضمان تنفيذ      ) ج (  
                                       د أشكال العمل اخلطرة على املستوى الوطين؛                              ، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، حتدي   ١٨٢       ورقم    ١٣٨    رقم 

                                                                                        ضمان رصد خمصصات كافية يف امليزانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لالستئـصال املتـدرج                 ) د (  
                     واملطرد لعمل األطفال؛

                                                       تنظيم محالت توعية ملنع االستغالل االقتصادي لألطفال ومكافحته؛   )   ه (  

                                                     دويل للقضاء على عمل األطفال، التابع ملنظمة العمل                                                 التماس املساعدة التقنية من الربنامج ال        ) و (  
   .                            الدولية، واليونيسيف ضمن غريمها

               أطفال الشوارع

                                                                                ً         ً    ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية إلدماج األطفال والنساء الذين يعيشون يف الشوارع إدماجاً اجتماعياً،   -    ٢٩٦
                                          يف الدولة الطرف وقلة األنشطة املنسقة يف هذا                                                           وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع

                                                                                                              كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت مفادها أن نسبة مئوية كبرية من أطفال الـشوارع تـستغل                   .     اجملال
                                                                                                              بانتظام عن طريق الدعارة، وأن هؤالء األطفال يفتقرون إىل أبسط حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك احلق يف                  

   .                                   ئم من الصحة والغذاء والسكن والتعليم        مستوى مال
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   :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -  ٧  ٢٩

                                                                                           إجراء دراسة شاملة لتقييم نطاق وطبيعة وأسباب وجود أطفال الشوارع يف البلد وذلـك                ) أ (  
                                                                        لوضع سياسة شاملة، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، ملنع هذه الظاهرة واحلد منها؛

                                                                               خدمات التعايف وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي ألطفال الشوارع وفرص تتيح هلم                 توفري     ) ب (  
                                                             احلصول على التغذية والسكن والرعاية الصحية الضرورية والتعليم؛

                                                                           تيسري إعادة مجع مشل أطفال الشوارع مع أسرهم، عندما حيقق ذلك مصاحل الطفل الفضلى؛   ) ج (  

   .                 ن بينها اليونيسيف                               مواصلة التماس املساعدة من جهات م   ) د (  

  (pandillas)               عصابات الشوارع  /(maras)              عصابات الشباب 

         عـصابات   /(maras)                  عصابات الـشباب                                                                        تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تفيد به املعلومات من تزايد عدد              -    ٢٩٨
     ديهم                                                                       كما تالحظ أن معظم أطفال هاتني اجملموعني ال يلتحقون باملدارس وليس ل             .            يف البلد  (pandillas)         الشوارع  
                بشأن تـوفري        ٢٠٠١         لعام      ١٤١            ً                            إذ حتيط علماً باعتماد املرسوم رقم        -                               وعالوة على ذلك فإن اللجنة        .        أي عمل 

                                           فإهنا تعرب عن أسفها ألن قلة املوارد،        -                                                                          تدابري الوقاية ألفراد عصابات الشباب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم        
   .              املرسوم بفعالية                                               مبا يف ذلك املخصصات املالية، قد حالت دون تنفيذ هذا 

   :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -    ٢٩٩

         عـصابات                                                     ُ                            إيالء مزيد من االهتمام للعوامل واألسباب االجتماعية اليت ُتعترب أساس مشكلة               ) أ (  
   ؛              عصابات الشوارع /      الشباب

             ً وقمعية حصراً؛                                                                          التركيز على التدابري الوقائية مع االمتناع عن معاجلة هذه املسألة بطريقة عقابية    ) ب (  

                                                                                              االستثمار يف املوارد املالية والبشرية لالضطالع بأنشطة للوقاية وإعادة تأهيل وإعادة إدماج              ) ج (  
   .              عصابات الشوارع /             عصابات الشباب      أفراد 

                              االستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال

          ً                  طفال جنسياً واالجتار هبم، مبا يف                ً                                                  حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة استغالل األ  -    ٣٠٠
                                                              ، وإنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات ملكافحة االستغالل اجلنـسي              ٢٠٠٦                                    ذلك إصالح قانون العقوبات يف عام       
                                                              ، وإعداد خطة عمل ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني             ٢٠٠٢                                   التجاري لألطفال واملراهقني يف عام      

                          للتحقيق يف حاالت اسـتغالل      ٢٠٠٤                                     خاصة داخل جهاز الشرطة يف عام                       ، وإنشاء وحدة      ٢٠١٠-     ٢٠٠٥        للفترة  
                                                                      بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال جبميـع        .                            ً    األطفال واالعتداء عليهم جنسياً   

          لد، وإمنا                               االقتصادية السائدة يف الب    -                                                                           مظاهره شائع يف هندوراس ألسباب ال تقتصر على الفقر واحلالة االجتماعية            
   :                                             وتشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص إزاء ما يلي  .          ً                                   تشمل أيضاً عوامل مهمة أخرى مثل العنف واإلجرام
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                       مشكلة خطرية يف هندوراس؛                                                         يشكل االستغالل اجلنسي لألطفال، والفتيات بوجه خاص، واالجتار هبم   ) أ (  

                استغالل األطفال؛                                                    تفشي وزيادة بغاء األطفال والسياحة اجلنسية القائمة على    ) ب (  

                                                                                                  رغم التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف                 ) ج (  
   .                                                                                                            املواد اإلباحية، ال تتوىل أي هيئة حكومية مسؤولية وضع سياسات لتنفيذه وقليلة هي األنشطة اليت نفذت للتوعية هبذه املشكلة

   :                    الطرف بالقيام مبا يلي                   توصي اللجنة الدولة   -    ٣٠١

                                                                                         إجراء دراسة بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال لتقييم نطاقه وأسبابه، وإتاحة رصد املشكلة               ) أ (  
                                                        بفعالية، ووضع تدابري وبرامج ملنعه ومكافحته والقضاء عليه؛

                                                                                          مضاعفة جهودها ملكافحة اجلرائم ذات الصلة ببغاء األطفال والسياحة اجلنسية القائمة على               ) ب (  
                      ً                                                                             استغالل األطفال وذلك مثالً بوضع استراتيجية حمددة تستهدف صناعة السياحة، وتتضمن رسائل واضـحة              

                                                                  حمددة بشأن حقوق الطفل واجلزاءات املعمول هبا الذين يعتدون على األطفال؛

                                    َّ        ً                                              توفري برامج مالئمة ملساعدة األطفال املستغَّلني جنسياً أو املتاجر هبم ومعاملتهم كـضحايا                 ) ج (  
                        جترميهم، وإعادة إدماجهم؛     وعدم 

                                                                             ً     ً تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني تنفيذاً فعاالً؛   ) د (  

                                                                                 تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني وأعضاء النيابة العامة على    )   ه (  
                                                     ا ومباشرة الدعوى خبصوصها على حنو يراعي الطفـل وحيتـرم                                           كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيه  

                خصوصية الضحية؛

                                                                                             تعزيز التعاون الدويل بترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية ملنع نشاط املسؤولني عـن                ) و (  
      قائمة                                                                                                       أفعال االجتار باألطفال وبيعهم وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية ال             

                                                                       على استغالل األطفال، وكشف النقاب عنهم والتحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهم؛

                                                                                     التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،              ) ز (  
          ً   نائية طبقاً                                                                         ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتعريف االجتار يف التشريعات اجل              ٢٠٠٠                     املكمل التفاقية عام    

                                 للتعريف الوارد يف هذا الربوتوكول؛

   .                                                 التماس املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف   ) ح (  

                   إدارة قضاء األحداث

           حداث يف مثاين   لأل                                                                            تالحظ اللجنة حدوث بعض التقدم يف تنفيذ نظام قضاء األحداث، مبا يف ذلك إنشاء حماكم     -    ٣٠٢
              األشـخاص دون        عدد                                                                 االستخدام املنهجي لالحتجاز قبل احملاكمة والزيادة احلادة يف                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     .      دوائر
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           ، مثـل   (maras)                             كافحـة عـصابات الـشباب                اجلديدة مل        تدابري    ال                                             عشرة الذين حرموا من حريتهم منذ اعتماد                 الثامنة  
             إزاء تعـدد                  نة بقلق خاص               وتشعر اللج    ".  ة             غري املشروع         لعصابات ا "     رمية         تؤسس ج                               من قانون العقوبات، اليت         ٣٣٢       املادة  
     ً مثالً                                      إىل إحدى عصابات الشباب بسبب مظهرهم              نتمائهم   ا      جبواز        دعاء   الُ            ُ                   ُيقبض عليهم وُيحتجزون جملرد ا           الذين     ل   طفا  األ

   :                                  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  .                               طريقة اللبس أو وجود وشم أو رمز

             ديلة فعالة؛                                                   اللجوء بانتظام إىل احلرمان من احلرية لعدم وجود تدابري ب   ) أ (  

                                     يف مراكز األطفال، مبـا يف ذلـك         -                           ً        رغم التقدم الذي حدث مؤخراً       -                      سوء أحوال االحتجاز       ) ب (  
                                                                     االكتظاظ وعدم توافر اخلدمات الطبية والنفسية واالفتقار إىل مرافق اإلصحاح؛

   ؛  ات                    من حريتهم يف اخلصوصي ني     احملروم                                          تقارير اليت تفيد بثبات منط انتهاك حق األطفال   ال   ) ج (  

                                                                 عدم إجراء مراجعة دورية أو منتظمة لقرارات حرمان األطفال من احلرية؛   ) د (  

                                      ً                                                          تفيد املعلومات املتلقاة بأنه ال جيري دائماً فصل األطفال املتهمني الذين ينتظرون احملاكمة عـن                    )     ه (  
                ُ         ً   األشخاص الذين أُدينوا فعالً؛

   .                               فترة احلرمان من احلرية أو بعدها                        برامج إعادة اإلدماج أثناء   من            غلب األطفال              عدم استفادة أ   ) و (  

             سـنة مـن     ١٨                                                                              توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم حرمان األشخاص الذين تقل أعمارهم عـن        -   ٣٠٣
               كما توصي بأن     .                                                                                                حريتهم على حنو غري قانوين أو تعسفي، وبوجه خاص نتيجة تطبيق تدابري مكافحة عصابات الشباب              

                 من القـانون       ٣٣٢                                                                تشريعية وغريها من التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إلغاء املادة                                                 تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري ال     
                              وينبغي قصر االحتجـاز قبـل        .                                                أو حرماهنم من حريتهم على أساس مظهرهم فحسب        /                            اجلنائي، ملنع جترمي األطفال و    

                     الدعوى وإذا كان                                                                                                  احملاكمة على أحوال معينة حيددها القانون بوضوح، وبصفة خاصة لضمان مثول الطفل أثناء نظر             
                                                              وينبغي أن حيدد القانون مدة االحتجاز قبل احملاكمة وأن ختضع            .                ً       ً                            الطفل يشكل خطراً مباشراً على نفسه أو على غريه        

   :                           الدولة الطرف بالقيام مبا يلي                 كما توصي اللجنة  .                                                 هذه املدة للمراجعة بانتظام، كل شهر على سبيل املثال

                               ابري البديلة للحرمان من احلرية؛                             وضع وتنفيذ جمموعة كبرية من التد   ) أ (  

                                                                            ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال يف املطاف األخري وألقصر فترة زمنية مالئمة؛   ) ب (  

                                                                                        حتسني أوضاع احتجاز األطفال مىت جلأ إليه يف املطاف األخري، ال سيما باالمتثال للمعـايري                  ) ج (  
                                                               واهلواء النقي والضوء الطبيعي واإلضاءة االصطناعية والغذاء                                                        الدولية فيما يتعلق باملساحة السطحية والتهوية     

                                          السليم واملياه الصاحلة للشرب وظروف اإلصحاح؛

                                                                              إنشاء نظام مستقل، يراعي الطفل ويسهل الوصول إليه، خبصوص تلقي الشكاوى الواردة من    ) د (  
                          اكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛                                                                   األطفال ومعاجلتها والتحقيق يف أية حالة إساءة معاملة أو إيذاء مرتكبة وحم
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                                                                                       ضمان أن يظل األطفال احملرومون من حريتهم على اتصال دائم بأسرهم وقت احتجازهم يف                   )     ه (  
                                                                     إطار نظام قضاء األحداث، ال سيما بإبالغ الوالدين بتاريخ احتجاز أبنائهم؛

                                                              توفري التدريب ملوظفي السجون بشأن حقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة؛   ) و (  

                                                                                               التماس املساعدة التقنية، يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة، من جهات من بينـها                  ) ز (  
                                                                                                  فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، الذي تتضمن عضويته مكتب األمـم املتحـدة        

   .                           وق اإلنسان ومنظمات غري حكومية                                                              املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلق

                                                                                                        وتورد اللجنة مرة أخرى توصيتها السابقة بأن حتقق الدولة الطرف املواءمة الكاملة بني نظام قـضاء                  -    ٣٠٤
                                          املعايري األخرى لألمم املتحدة يف جمال قضاء              ً     ، فضالً عن    ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧                                  األحداث واالتفاقية، وخباصة املواد     
         ، ومبادئ   ")          قواعد بيجني  ("                                          ة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                             األحداث، مثل قواعد األمم املتحد

                                 ، وقواعد األمم املتحدة حلمايـة        ")                        مبادئ الرياض التوجيهية    ("                                            األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       
        يف إطار                         بشأن حقوق األطفال       ١٠                               ، وتعليق اللجنة العام رقم        ")             قواعد هافانا   ("                            األحداث اجملردين من حريتهم     

   .(CRC/C/GC/10)                 نظام قضاء األحداث 

                                       األطفال املنتمون إىل مجاعات السكان األصليني

                                                                                                     تالحظ اللجنة بقلق أن مجاعات السكان األصليني ال تزال تواجه صعوبات مجة للتمتع بـاحلقوق املنـصوص                  -    ٣٠٥
   :             ً      ً          األصليني تأثراً سلبياً مبا يلي                                                     وما يقلق اللجنة بوجه خاص تأثر حقوق أطفال مجاعات السكان  .   ٣٠              عليها يف املادة 

                                                                                           ارتفاع مستوى الفقر، وعدم توافر إمكانيات كافية للحصول على اخلدمات األساسية والصحية               ) أ (  
                                  والتعليمية، وارتفاع معدالت األمية؛

                                          السكان األصليني وإفالت املرتكبني من العقاب؛     مجاعات                                 أعمال التهديد واإليذاء املنهجية ضد    ) ب (  

   .                                                ة األراضي من هيئات البلديات وتدمري املوارد الطبيعية     مصادر   ) ج (  

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تطبيق تدابري لتحقيق املساواة بالفعل يف الفرص املتاحة ألطفال                -    ٣٠٦
                                                                                                السكان األصليني، واختاذ تدابري كافية حلماية حقوقهم، مع املراعاة الواجبة للتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

   .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /                                                         يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق أطفال السكان األصليني يف أيلول

   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل- هاء 

                                                                                                   تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية قد حل موعـد          -   ٣٠٧
   .                    لتيسري عملية االستعراض                                             ها على تقدميهما بسرعة، وإن أمكن يف نفس الوقت،       وتشجع    ٢٠٠٤                تقدميهما منذ عام 
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   املتابعة والنشر- واو 

         املتابعة

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلـذه التوصـيات                 -    ٣٠٨
                                         هيئة مماثلة أو املؤمتر الوطين، وإىل حكومات                                                                    بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي          

   .                                                                                         املقاطعات أو الواليات والربملان، عند االقتضاء، للنظر فيها على حنو مالئم واختاذ إجراءات أخرى بشأهنا

       النشر

                             ً                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح التقرير الدوري الثالث والردود اخلطية اليت قدمتها وما                 -    ٣٠٩
                                                    اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل شبكة   )              مالحظات ختامية (            ك من توصيات         يتصل بذل
                                                                    ، لكي يطلع عليها عامة الناس، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعـات            )                         على سبيل املثال ال احلصر     (         اإلنترنت  

   .                                                                    الشباب واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ي زا

   ٣                                                                                                    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن جتمع تقريريها الرابع واخلامس يف تقرير واحد وتقدمه حبلـول                   -    ٣١٠
  .                                                                                 وهذا إجراء استثنائي سببه ضخامة عدد التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل عام             .     ٢٠١٢        أكتوبر   /           تشرين األول 

                 وتتوقع اللجنة من   . CRC/C/148)      انظر   (         صفحة      ١٢٠                                                    وجيب أن ال يتعدى عدد صفحات هذا التقرير املوحد        
   .                                   ً                                              الدولة الطرف أن تقدم بعد ذلك تقريراً مرة كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

                                                           ً                                                    كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقاً لالشتراطات املتعلقة بالوثيقة األساسـية                  -   ٣١١
                                                              مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق  "                        عليها يف الوثيقة املعنونة                 املشتركة واملنصوص 

       ُ           ، اليت أُقـرت يف      "                                                                                                اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها             
ُ                      ن الـذي ُعقـد يف حزيـران                                                                   االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسا               ٢٠٠٦         يونيـه    /       

(HRI/MC/2006/3).   

  جزر مارشال: املالحظات اخلتامية

                                   يف غياب وفد من الدولة الطرف        (CRC/C/93/Add.8)                                                    نظرت اللجنة يف تقرير جزر مارشال الدوري الثاين           -    ٣١٢
   ٢              املعقـودة يف          ١٢٢٨                           ؛ واعتمـدت يف جلـستها           ٢٠٠٧         ينـاير  /            كانون الثاين     ٢٢               املعقودة يف        ١٢١٠           يف جلستها   

   .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧       فرباير /    شباط

   مقدمة- ألف 

                                                     غري أهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقدم            .                                                         ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين جلزر مارشال         -   ٣١٣
           الطـرف                    وفد من الدولـة                                              كما تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لغياب          . (CRC/C/MHL/Q/2)                            ردودها على قائمة املسائل     



CRC/C/44/3 
Page 82 

 

        ووضـعت    .                                                                                         وعليه، مل يتسن للجنة االستفادة من فرصة إقامة حوار بناء مع ممثلي الدولة الطـرف                .               للمرة الثانية 
   .                                                                                                توصياهتا على أساس املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف، واملعلومات األخرى املوثوقة اليت توافرت لديها

  رز تدابري املتابعة والتقدم احمل- باء 

   :                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير القوانني التالية اليت مت سنها  -    ٣١٤

                                                                        الذي يكفل محاية األطفال بفضل الـضمانات القانونيـة وإنـشاء               ٢٠٠٢                      قانون التبين يف عام        ) أ (  
                وكالة إشرافية؛

                      ، الذي حيظـر بيـع       )   ١٠١-     ٢٠٠٣                     القانون العام رقم       (    ٢٠٠٣                                   قانون بيع التبغ للقصر، يف عام          ) ب (  
        سنة؛  ١٨                                    وتعاطي منتجات التبغ لألشخاص دون سن       وتوزيع

                                                                                               القانون املعدل لتسجيل املواليد وتسجيل حاالت الزواج، الذي يرفع السن القانونيـة لـزواج                 ) ج (  
     ً                                                                                    عاماً ويزيل بذلك التفاوت بني احلد األدىن القانوين لسن زواج الفتيان والفتيات، وفـق              ١٨    إىل    ١٦             الفتيات من   

   ؛ )CRC/C/15/Add.139     من   ٢٤       الفقرة  (                   هتا اخلتامية السابقة                     توصية اللجنة يف مالحظا

                                                                                            القانون اجلنائي املعدل، الذي حيظر استخدام العقاب البدين ضد األطفال كتـدبري تـأدييب يف                  ) د (  
   .               املؤسسات اإلصالحية

   :                 ً                                                            وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان  -    ٣١٥

   ؛    ٢٠٠٣                                              ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   نظ   ) أ (  

                                                                                               اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام، يف                ) ب (  
   ؛    ٢٠٠٤    عام 

   ؛    ٢٠٠٤                                                  اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، يف عام    ) ج (  

   .    ٢٠٠٦                          ل التمييز ضد املرأة، يف عام                            اتفاقية القضاء على مجيع أشكا   ) د (  

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية- جيم 

                                                                                             تسلم اللجنة بالتحديات اليت تواجه الدولة الطرف يف تنفيذ برامج وتقدمي خدمات كافيـة لألطفـال يف        -    ٣١٦
   .        اهنا قليل                                               فبعض هذه اجلزر معزولة ويصعب الوصول إليها وعدد سك  .                       جمتمعاهتا اجلزرية املتفرقة



CRC/C/44/3 
Page 83 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

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

                        التوصيات السابقة للجنة

           تـشرين     ١٦             املؤرخـة    CRC/C/15/Add.139 (                                                         تالحظ اللجنة مع االرتياح أن بعض شواغلها وتوصـياهتا            -    ٣١٧
                                                                                               املقدمة عند نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف قد روعيت باختاذ تدابري تشريعية وبوضـع                 )     ٢٠٠٠        أكتوبر /    األول

                                           ً                                                    ومع ذلك، مل حتظ بعض التوصيات مبتابعة كافية مثالً تلك املتعلقة بالتنسيق والرصد املستقل، ومجع البيانات،   .       سياسات
                                                           والصحة واخلدمات الصحية، وصحة املراهقني، والتعليم وإدارة                                                             واملسؤوليات األبوية، وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم،       

   .                                                                 وتفيد اللجنة بأن هذه الشواغل والتوصيات ترد مرة أخرى يف هذه الوثيقة  .            قضاء األحداث

                                                                                                    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات                -    ٣١٨
                                                                                           ر األويل اليت مل تنفذ بعد، وتضمني التقرير الدوري القادم معلومات عن متابعة التوصيات                                  اخلتامية على التقري  

   .                                                 الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة على النحو املالئم

           التشريعات

   .            مع االتفاقية                                                                                              تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلعادة النظر يف تشريعاهتا لضمان تطابقها              -    ٣١٩
   .                                                                                     على أن القلق يساورها ألن مبادئ وأحكام االتفاقية مل تدرج بشكل كامل يف تشريعات الدولة الطرف

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة ملواءمة تشريعاهتا احمللية اليت تشمل القانون العريف،   -    ٣٢٠
   .                        مع أحكام ومبادئ االتفاقية

                                                               بأن تكفل، عن طريق األحكام واللوائح القانونية الكافية، متتع مجيع                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف  -    ٣٢١
                                                           مثل األطفال ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي                           أو الشهود عليها   /                        األطفال ضحايا اجلرائم و   

              اعاة الكاملة                                                                                               واالقتصادي واالختطاف واالجتار والشهود تلك اجلرائم، باحلماية اليت تقتضيها االتفاقية، مع املر           
       املرفقة  (                                                                           التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها            األمم املتحدة      ملبادئ 

                         ً                          وقد تود الدولة الطرف أيضاً التماس املساعدة من منظمة    ).   ٢٠ /    ٢٠٠٥          واالجتماعي                      بقرار اجمللس االقتصادي
    ).         اليونيسيف (        للطفولة              األمم املتحدة

  .         اإلنـسان                                                                                               وتالحظ اللجنة أن جزر مارشال طرف يف معاهدتني من املعاهدات الدولية التسع األساسية حلقوق                 -   ٣٢٢
                                                                                                                       ولئن كان الربملان قد أقر على ما يبدو التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص              

                                                                              تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة                                                        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واال    
                                             ن القلق يساور اللجنة إزاء املعلومات اليت        إ                                                                                      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ف            

   .           لألمم املتحدة         العام      األمني  إىل                                                    تفيد بأن صكوك التصديق على هذه املعاهدات األربع مل تقدم 
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                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم صكوك التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية   -    ٣٢٣
                                                                                                             واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة مناهـضة              

        األمني    إىل                                                       لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على وجه السرعة                                                         التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا       
   .                 العام لألمم املتحدة

                                                                                               وتوصي اللجنة بشدة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على املعاهدات األخرى األساسية حلقوق                -    ٣٢٤
      تشرين               اعتمدت يف              ُ                                                                          ، وفق ما أُوصي به يف خطة احمليط اهلادئ لتعزيز التعاون اإلقليمي والتكامل، اليت                   اإلنسان
   .                                  من القادة يف منتدى جزر احمليط اهلادئ  ١٦     من     ٢٠٠٥        أكتوبر /    األول

                   خطة العمل الوطنية

                       كما يساورها القلق لعدم   .                                                                  تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية تغطي مجيع جماالت االتفاقية  -    ٣٢٥
  ً                                           ضاً إزاء املوارد املاليـة والبـشرية احملـدودة                                                                     وجود إطار لسياسة شاملة يتناول مجيع جوانب رعاية األطفال، وأي        

   .                             للمجلس الوطين للتغذية والطفولة

                                                                                  توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة على أساس احلقوق تغطي مجيع جماالت   -    ٣٢٦
  ة                         الـصادرة عـن الـدور       "                عامل صاحل للطفل   "                                                               اتفاقية حقوق الطفل وتراعي أهداف وغايات الوثيقة املعنونة         

  .                      األهداف اإلمنائية لأللفية       ً    ، فضالً عن    ٢٠٠٢                                                         االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املكرسة للطفل يف عام 
                                                                                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف، لدى القيام بذلك، على ختصيص موارد بشرية واقتصادية كافية لتنفيذ اخلطـة                

   .            ومية الدولية                                                    الوطنية وعلى اتباع هنج تشاركي يضم األطفال واملنظمات احلك

         التنسيق

               ً                                                                                        حتيط اللجنة علماً بإنشاء مكتب حلقوق الطفل يف وزارة الداخلية ليكون مبثابة مركز اتصال للمـسائل                  -    ٣٢٧
                                                                                                               املتعلقة بالطفل، وبالدور التنسيقي للمجلس الوطين للتغذية والطفولة، وتشعر مع ذلك بالقلق ألن مكتب حقوق               

                                            وتالحظ اللجنة بقلق أن تنسيق التنفيذ بني         .                   ميزانية مستقلة     لـه          وليست                     ً                     الطفل مل يعتمد رمسياً من جملس الوزراء      
   .                                       القطاعات ال يزال غري كاف على مجيع املستويات

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٣٢٨

                                                                                تعزيز آليات التنسيق بني سائر الوزارات لتنسيق ورصد السياسات والربامج اخلاصة باألطفال    ) أ (  
                                                                                      مور من بينها حتديد دور ووالية مكتب حقوق الطفل بوضوح وكذا عالقته باجمللس الوطين                                على حنو فعال، بأ   
             بشأن تدابري  ٥                                                                   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام رقم   .                 للتغذية والطفولة

   ؛(CRC/GC/2003/5)                                  التنفيذ العامة التفاقية حقوق الطفل 

                                                                  للتغذية والطفولة ومكتب حقوق الطفل باملوارد البشرية واملالية الكافية                  تزويد اجمللس الوطين    ) ب (  
   .              لتنفيذ واليتهما
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              الرصد املستقل

                                                                                                     ال يزال القلق يساور اللجنة لعدم وجود هيئة مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية وتلقي الشكاوى الفرديـة يف           -    ٣٢٩
   .                      حاالت انتهاك حقوق الطفل

                     ويشمل ذلك تسمية          اإلنسان                                      ئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية حلقوق                                      تكرر اللجنة توصيتها بأن تنش      -    ٣٣٠
                                                                                                  أمني للمظامل خاص باألطفال وتزويده باملوارد البشرية واملالية الكافية لتعزيز وزيادة فرص وصول األطفال إليه 

    على   )     ٢٠٠٢ ( ٢                                                          وتشجع اللجنة الدولة الطرف وهي تراعي التعليق العام رقم       .                           ومتكينهم من تقدمي شكاواهم   
                                                                      يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، على أن تلتمس املساعدة التقنية مـن                اإلنسان                           ر املؤسسات الوطنية حلقوق       دو

                  كما تشجع اللجنة     .       اإلنسان                                                                            جهات عدة، من بينها اليونيسيف واملكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق           
   .              تنفيذ االتفاقية                                                               الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية يف جهودها احلالية لرصد 

                      املوارد املخصصة لألطفال

                  غـري أن القلـق       .                                                                               تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ختصص موارد كبرية للقطاعني الصحي والتعليمـي             -    ٣٣١
                                                                                                                      يساورها إزاء ما حيتمل أن خيلفه االفتقار إىل نظام مساءلة فعلي من آثار سلبية على ختصيص املوارد لزيادة تعزيز                   

   .     الفعل                  ومحاية حقوق الطفل ب

                   ً     ً                      من االتفاقية تنفيذاً كامالً وذلك بتحديـد         ٤                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لتنفيذ املادة            -   ٣٣٢
                                                                                                                    األولويات يف اعتمادات امليزانية لضمان إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سـيما أطفـال               

    وإذ    ".                                                            ن املوارد املتاحة، وعند االقتضاء، يف إطار التعاون الدويل                       أقصى مدى م     إىل "                      ً    الفئات احملرومة اقتصادياً    
                                                  بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاهتـا لتنفيـذ             ً أيضاً   ّ                                                         تسلّم اللجنة باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، فإهنا توصي          

   .                                 توصيات فرقة العمل املعنية باملساءلة

             مجع البيانات

                                                                     لدعم جلمع البيانات بفضل مشروع للمساعدة الثنائية مولتـه وزارة                                                      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تلقت ا         -   ٣٣٣
                                                                                                                             اخلدمات الصحية والبشرية بالواليات املتحدة، ويساورها القلق مع ذلك إزاء االفتقار إىل آلية مناسبة تتيح مجع البيانـات                  

   .           فئات األطفال                                                                             التفصيلية الكاملة بشكل منهجي يشمل مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية ويتناول مجيع

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث نظام جلمع البيانات املتعلقة جبميع جماالت االتفاقية على حنو شامل                 -   ٣٣٤
                             محاية خاصة، واليت تـشمل        إىل                                                    وينبغي التركيز بشكل خاص على الفئات اليت حتتاج           .                            حبيث يتسىن تفصيلها وحتليلها   

            ، واألطفـال   "           غـري رمسـي    "                                             ات الرعاية البديلة واألطفال املتبنني بشكل                                              أطفال الشوارع وأطفال املودعني يف مؤسس     
                                                                   وجيب استخدام هذه البيانات لرصد وتقييم التقدم احملرز وتقـدير أثـر        .                                         املعوقني واألطفال الذين ميثلون رب األسرة     

   .                            السياسات املعتمدة بشأن األطفال
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                                    نات يف رسم السياسات ووضع الربامج                                                                 كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه البيا          -    ٣٣٥
                                                                                                         لتنفيذ االتفاقية بفعالية، ومواصلة تعاوهنا مع اليونيسيف يف هذا الصدد، والنظر يف إصدار تقريـر إحـصائي          

   .                      سنوي عن تنفيذ االتفاقية

                       التعاون مع اجملتمع املدين

           ً             ، وحتيط علماً بإنشاء جملس                                                                  تعرب اللجنة عن تقديرها لتزايد عدد املنظمات غري احلكومية يف جزر مارشال  -    ٣٣٦
                                                                                            جزر مارشال للمنظمات غري احلكومية يف اآلونة األخرية، وترى مع ذلك ضرورة تعزيز اجملتمع املدين، وخباصة دور 

             لعدم علم       ً أيضاً                 ويساورها القلق     .                                                                            املنظمات غري احلكومية إىل حد أكرب للترويج لالتفاقية ووضعها موضع التنفيذ          
   .                                           اجملتمع املدين بنهج التنمية القائمة على احلقوق                      كثري من اجلهات الفاعلة يف

                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية بنشاط ومنهجية   -    ٣٣٧
                  كما توصي اللجنة     .                                 ً                                                     يف تعزيز حقوق الطفل؛ مبا يف ذلك مثالً مشاركتهم يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنة             

                                                                                  ف بتشجيع املنظمات احلكومية اليت تقدم اخلدمات، وكذلك العاملني يف جمال التنمية، على اعتماد            الدولة الطر
   .                         هنج يف عملهم يقوم على احلقوق

   مبادئ عامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

             عدم التمييز

                      رق، أو اللـون، أو                                                                                       تالحظ اللجنة أن دستور جزر مارشال حيظر التمييز على أساس نوع اجلنس، أو الع               -    ٣٣٨
                                                                                                          اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو حمل امليالد، أو وضـع         

     ً                           كامالً يف حالة األطفـال الـذين    ً اً                                                                                األسرة أو النسب، ومع ذلك تشعر بالقلق ألن مبدأ عدم التمييز ال ينفذ تنفيذ            
                                                                         تمعات احلضرية احملرومة، وخاصة فيما يتعلق بفرص حصوهلم علـى املرافـق                                            يعيشون يف اجلزر اخلارجية ويف اجمل     

   .                        الصحية والتعليمية املالئمة

                                                                                                   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مالئمة لوضع األحكام الدستورية والقانونية اليت تكفل                -    ٣٣٩
                          كما توصي اللجنة الدولة      .            االتفاقية      من  ٢                                                                       مبدأ عدم التمييز موضع التطبيق العملي مع االمتثال التام للمادة           

                                                    ً      ً                                     الطرف جبمع بيانات مفصلة لرصد حاالت التمييز احملتملة رصداً فعلياً، ال سيما ضد الفتيات، واألطفال الذين 
   .                                                             يعيشون يف اجملتمعات احلضرية احملرومة ويف اجلزر اخلارجية واألطفال املعوقني

                                                       قرير الدوري القادم عن التدابري والربامج ذات الصلة                                                    وتطلب اللجنة بإدراج معلومات حمددة يف الت        -    ٣٤٠
     يف      ٢٠٠١                                                                                                     باتفاقية حقوق الطفل، اليت تنفذها الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف عام               

                                                                                               املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة  
    ).             أهداف التثقيف (            من االتفاقية   )  ١ (  ٢٩            على املادة  ١            ق العام رقم       التعلي
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                   احترام آراء الطفل

                                                                                                تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل، ال سيما اخلطة   -    ٣٤١
                               ، وال يزال القلق يساورها مع ذلك                                                                 االستراتيجية اخلمسية اليت وضعت يف أعقاب املؤمتر الثاين لشباب جزر مارشال

                                                                                                  إزاء املواقف التقليدية السائدة يف البلد حىت اآلن واليت ميكن أن تسفر عن عدم مشاركة األطفال مشاركة كاملة يف 
   .                                          حياة األسرة واجملتمع واملدرسة واحلياة االجتماعية

         وينبغـي    .                 حترام آراء الطفل                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لضمان تنفيذ مبدأ ا          -    ٣٤٢
                                                                                                      التركيز بشكل خاص على حق كل طفل يف التعبري عن آرائه حبرية داخل األسرة ويف املدرسة واملؤسـسات                  
  .                                                                                         واهليئات األخرى، ويف إطار اجملتمع احمللي واجملتمع بوجه عام، مع إيالء اهتمام خاص للمجموعات املستضعفة

  .                                                         من االتفاقية يف مجيع القوانني، والقرارات القضائية واإلدارية  ١٢   دة                                    كما ينبغي أن ترد احلقوق املكرسة يف املا
   :                                          وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                                                         وضع برامج تدريبية مبشاركة اجملتمع احمللي لفائدة اآلباء واملعلمني والقضاة وغريهـم مـن                 ) أ (  
            ذات الصلة؛                            مشاركة األطفال يف مجيع األوساط                                                   املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم وذلك من أجل تعزيز 

                                                                                    ضمان مشاركة األطفال ورابطات األطفال وهيئات األطفال بنـشاط وانتظـام يف وضـع                 ) ب (  
                                                                                       سياسات أو برامج وطنية أو إقليمية أو حملية ختصهم، ال سيما يف إطار اخلطة االستراتيجية اخلمسية؛

  .لتماس املساعدة التقنية من اليونيسيفا  )ج(  

    ً                                                                                 وفضال  عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي على النحو الكامل التوصيات اليت اعتمدت   - ٣٤٣
  . حلق الطفل يف أن يسمع إليه٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥يف يوم املناقشة العامة الذي خصصته اللجنة يف 

   احلقوق واحلريات املدنية- ٣
  ) من االتفاقية٣٧دة من املا) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ و٨ و٧املادتان (

               تسجيل املواليد

                    ً                                                                                                فيما حتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني نظام التسجيل، فإهنا تشاطر الدولة                   -   ٣٤٤
                                                                                                                   الطرف شواغلها الستمرار خروج املواليد من املستشفيات أو املراكز الصحية بدون تسمية واحتمال بقائهم بال اسم رمسي              

   .        عدة أشهر ل

                                                                                      من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال وميـسور لتـسجيل               ٧               يف ضوء املادة      -    ٣٤٥
   :                                                             املواليد على أن يغطي مجيع أحناء البلد، والقيام بأمور منها ما يلي

                                                                                          زيادة توعية اجلمهور ولفت انتباهه إىل أمهية تسجيل املواليد وذلك بتنظيم محالت واسـعة                 ) أ (  
                                                                                                       نطاق لتوفري معلومات عن إجراءات تسجيل املواليد، مبا يف ذلك عن احلقوق واالستحقاقات املترتبة علـى                  ال

                                                                              التسجيل، ومن خالل أجهزة التلفزيون والراديو واملواد املطبوعة أو غريها من الوسائل؛
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        ل عملية                   يف املستشفيات، وتسهي                                                     تطبيق تدابري مثل التسجيل اإللزامي لألطفال حديثي الوالدة   ) ب (  
                                    التسجيل وضمان جمانية تسجيل املواليد؛

               اجلزر اخلارجية؛                                                                       بدء العمل بوحدات تسجيل املواليد املتنقلة للوصول إىل املناطق النائية وخاصة   ) ج (  

                                                                 اختاذ تدابري مناسبة لتسجيل األطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة؛   ) د (  

                                                   وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة مثـل اليونيـسيف                                               تعزيز التعاون مع برامج األمم املتحدة        )   ه (  
   .                         وصندوق األمم املتحدة للسكان

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٤
  واد منـ؛ وامل١١ إىل ٩؛ واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (

  ) من االتفاقية٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥؛ واملادة ٢١ إىل ١٩

            يئة األسرية   الب

                                                                                                          يساور اللجنة قلق إزاء حمدودية املوارد البشرية واملالية املتاحة على مستوى اجملتمع احمللي ملساعدة األسر                 -    ٣٤٦
   .                       وإزاء اهنيار هياكل األسرة

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اخلدمات اليت تقدمها وزارة الرعاية االجتماعية على املـستوى                -    ٣٤٧
                                                                                              دد املهنيني املدربني العاملني مع األسر، بغية مساعدهتا على تذليل الصعوبات اليت قد تواجهها                              احمللي، بزيادة ع  

                                 كما توصي بأن تقـدم الدولـة         .                                                                       واحليلولة دوهنا، وبضمان ختصيص موارد مالية كافية لتقدمي هذه اخلدمات         
   .                                                  الطرف الدعم إىل األسر للوقاية من اهنيار اهلياكل األسرية

                مسؤوليات اآلباء

                                                                                                           القلق يساور اللجنة إزاء كثرة عدد األطفال يف املناطق احلضرية الذين يتركون بال رعايـة يف املنـازل،                           ال يزال   -  ٤٨ ٣
                  وال يـزال القلـق     .                                        ً                                                وتالحظ أن سرعة التحضر احلديث ال يتيح دائماً احلصول على مساعدة شبكات دعم األسر املوسعة         

   .                           ومحل املراهقات يف الدولة الطرف            ً                                يساورها أيضاً إزاء شيوع األسرة املنفردة العائل 

ـ                -   ٣٤٩    اء  د                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى مبواصلة وتعزيز تدابريها وبراجمها لتثقيف عامة اجلمهور وإس
                                         ً      من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على   ٢١   و  ١٨              ويف ضوء املادتني   .                                  املشورة إليه بشأن مسؤوليات اآلباء  

                                                    ً           ة ومساعدة األسر املعوزة يف مسؤوليات تربية األطفال، مـثالً          ي                                   بري شاملة لتشجيع الوالدية املسؤول                       النظر يف اختاذ تدا   
                     وباإلضافة إىل ذلـك،      .               لآلباء العاملني                                                                              بتقدمي املساعدة االجتماعية إىل األسر أو بتأمني خدمات ومرافق رعاية الطفل          

                                              يات اليت اعتمدت يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي على النحو الكامل التوص         
   .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦                                                    اللجنة بشأن األطفال الذين ال ينعمون بالرعاية األبوية يف 
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       التبين

                                     والذي ينظم التبين عرب األقطـار،           ٢٠٠٢                   الذي مت سنه عام                      ً                              حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بقانون التبين        -    ٣٥٠
             بـني أفـراد     "            التبين العريف "                                    مع ذلك إزاء استمرار ممارسة حاالت                                      ركزية للتبين، ويساورها القلق                     وبإنشاء اهليئة امل  

   .                                                               األسر، وعدم وجود تدابري مصاحبة ملنع حاالت التبين غري املشروع عرب األقطار

  س                                                                                                      تكرر اللجنة توصيتها بتشجيع الدولة الطرف على إجراء دراسة تشمل تصنيف البيانات حبسب نوع اجلن                -   ٣٥١
                                                     بني أفراد األسرة، وذلك لفهم نطاق وطبيعـة هـذه            "             التبين العريف  "                       احلضرية، وحتليل ظاهرة     /                       والسن واملنطقة الريفية  

                                                                           كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف املعلومات املتعلقـة بقـانون              .                                         املمارسة واعتماد سياسات وتدابري مناسبة    
            ً                  وتشجعها أيضاً على التـصديق       .                                  غري املشروع وتنفذ أحكام القانون                                   ؛ وتتخذ تدابري لتجرمي التبين          ٢٠٠٢             التبين لعام   

    ).    ١٩٩٣ (                                                                            على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل 

              العقاب البدين

          وأنـه    )    ١٩٩٢ (                                                                                       تالحظ اللجنة أن العقاب البدين حمظور يف املدارس مبوجب قواعد ولوائح وزارة التعليم                -    ٣٥٢
                                                                                     ً                          غري قانوين كتدبري تأدييب مبوجب قانون العقوبات املنقح، وتشعر مع ذلك بالقلق ألنه ال يزال مشروعاً يف حمـيط                   

   .                                               األسرة وغري حمظور بشكل رمسي يف مراكز الرعاية البديلة

   :                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -    ٣٥٣

                                            داخل األسرة ويف املؤسسات ونظـم الرعايـة                                                   أن حتظر صراحة مجيع أشكال العقاب البدين           ) أ (  
                                       البديلة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛

                                                                                    أن تقوم بتوعية وتثقيف اآلباء واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم وذلـك         ) ب (  
          أشـكال                                                       آلثار الضارة الناجتة عن العقاب البدين، وبتشجيع اللجوء إىل                                 ظيم محالت لتثقيف اجلمهور بشأن ا        بتن

                                                 تأديب إجيابية خالية من العنف كبديل للعقاب البدين؛

                                                                                        أن تزود األطفال بآليات تراعي مشاعرهم لتقدمي الشكاوى يف حالة وقوعهم ضحايا للعنف                ) ج (  
   .                     مبا يف ذلك للعقاب البدين

         عن حـق     )     ٢٠٠٦   ( ٨                                                                               ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم               -    ٣٥٤
   .                                                                لطفل يف احلماية من العقاب البدن وغريه من ضروب العقاب القاسي أو املهني ا

                         سوء معاملة الطفل وإمهاله

                                                                                                        يساور اللجنة قلق إزاء اخنفاض خدمات العمل االجتماعي وزواله بعد ذلك، وإزاء نقص التمويل املتاح                -    ٣٥٥
                                             لق إزاء عدم وجود نظام قانوين مكيف مـع                              كما يساور اللجنة ق     .                                               مبوجب االتفاق العام ملنع إساءة معاملة الطفل      

   .                                           احتياجات الضحايا الصغار لسوء املعاملة واإلمهال
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                                                                                                             وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء زيادة حاالت سوء معاملة األطفال وإمهاهلم، خاصـة يف املنـاطق                    -   ٣٥٦
                                                    ناسبة واآلليات واملوارد ملنع ومكافحة العنف املرتيل،                                 ً                                       وال يزال القلق يساورها أيضاً إزاء قلة البيانات والتدابري امل           .       احلضرية

   .                                                                                          مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على األطفال، وعدم إجراء مناقشات عامة بشأن هذه القضية وعدم التوعية هبا

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلـك       -    ٣٥٧
   :  الل    من خ

                                                                                 إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى املتعلقة حباالت إساءة معاملة األطفال ورصدها والتحقيق    ) أ (  
                                                 فيها، وضمان إحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛

                                                                ضمان مجع الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل وحتترم خصوصيات الضحايا؛   ) ب (  

                                               املنظمات غري احلكومية، ملنع إساءة معاملة األطفال                                            وضع وتنفيذ سياسة شاملة، بالتنسيق مع          ) ج (  
                   الضحايا ومعافاهتم؛

                                                                                             توضيح املسؤوليات الوزارية فيما يتعلق بالتحقيق يف إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم ومتابعة               ) د (  
                                                                          املهام واستعراض الربوتوكوالت املشتركة بني الوكاالت وتعزيز التعاون بني الوزارات؛

                                                    ة األطفال وإمهاهلم، على املستويني الوطين واحمللي، مبا         ل                          د كافية ملنع إساءة معام              ختصيص موار    )   ه (  
                     يف ذلك اجلزر اخلارجية؛

                                                                                              إجراء محالت وقائية لتثقيف اجلمهور على الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلك اجلزر اخلارجيـة                  ) و (  
                وخباصة اغتصاهبم؛                        ألطفال وإساءة معاملتهم،                                                         عن الطابع اجلنائي واآلثار السلبية املترتبة على االعتداء على ا

                                                        اعتماد خطة عمل ملكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال؛   ) ز (  

                                                                                     اختاذ تدابري إلحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛ وضمان احترام السرية وخصوصيات             ) ح (  
                   راعي مشاعر الطفل؛                                                               الضحايا بالكامل يف هذه اإلجراءات القانونية، وإجراء املقابالت بشكل ي

                                                              تقدمي الدعم لتشغيل خط هاتف جماين على مدار الساعة ملساعدة األطفال؛   ) ط (  

   .                                   التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف   ) ي (  

   :                                                                                    وفيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٣٥٨

                                                                       زمة لتنفيذ التوصيات الشاملة واملتعلقة بسياقات حمددة والـواردة يف                                 اختاذ مجيع التدابري الال      ) أ (  
             ، آخـذة يف    (A/61/299)                                                                                 تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال             

    ٢٨      إىل  ٢٦                                                                                  االعتبار نتائج وتوصيات املشاورات دون اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ اليت عقدت يف فيجي من   
   ؛    ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول
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                                                                                       استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع اجملتمع املدين ومبشاركة األطفال، على               ) ب (  
                                                                                                  وجه اخلصوص، لكفالة متتع كل طفل باحلماية من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والذهين وللحصول               

           ً                                      حمددة زمنياً ملنع هذا العنف وإساءة املعاملة                                                                   على الدعم الختاذ إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء، إجراءات       
                      واالستجابة ملقتضياهتما؛

                                                                                                طلب املساعدة التقنية من اليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العامليـة                ) ج (  
   .                    لألغراض السالفة الذكر

   الصحة األساسية والرعاية-٥
  ٢٤واملادة  ٢٣ واملادة ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦واملادة 

                األطفال املعوقون

                                                                                                               يساور اللجنة قلق من أنه منذ تغيري موقع مستشفى ماجورو مل يعد هناك برنامج للعـالج الطبيعـي لألطفـال                    -   ٣٥٩
                      ً                 ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء النقص        .    جية                                                                                املعوقني وال تتوافر رعاية متابعة بعد اجلراحات التقوميية، وخاصة يف اجلزر اخلار           

                   كما يساور اللجنة     .                                                                  ً                                     يف تدابري الكشف املبكر والتدابري الوقائية، وكذلك إزاء العدد احملدود جداً حلاالت اإلعاقة املبلغ عنها              
                 وكـذلك إزاء                                                                                                          قلق إزاء حمدودية وصول األطفال املعوقني إىل الربامج التعليمية التخصصية، وال سيما يف اجلزر اخلارجية،              

   .                                      عدم وجود برامج متخصصة خارج بيئة املدارس

               قرار اجلمعيـة    (                              ً                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للقواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني               -   ٣٦٠
   :                                 بشأن حقوق األطفال املعوقني، مبا يلي ٩                   والتعليق العام رقم   )   ٩٦ /  ٤٨       العامة 

                                                    ج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ويف اجملتمع؛                      زيادة التشجيع على إدما   ) أ (  

                                                                                             تيسري وصول األطفال املعوقني إىل برامج التعليم املتخصصة، عند احلاجة، وال سـيما يف اجلـزر                   ) ب (  
                                                         اخلارجية، ويشمل ذلك الربامج اليت تنفذ خارج البيئة املدرسية؛

                                                 مدرسني وإتاحة إمكانية وصول األطفال املعوقني إىل                                                     إيالء مزيد من االهتمام لتقدمي تدريب خاص لل          ) ج (  
                                                                                            املرافق العامة، مبا فيها املدارس واملرافق الرياضية واملرافق الترفيهية ومجيع املرافق العامة األخرى؛

                                                                                       إقامة شراكات بني البيت واملدرسة واجملتمع بغية تلبية االحتياجات الطويلة األجل لألطفال املعوقني؛   ) د (  

                                                                            الوقاية والكشف املبكر واخلدمات العالجية وتعزيزها داخل قطاعي الصحة والتعليم؛   حتسني   ) ه (  

                                      التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف؛   ) و (  

   .                                                                                التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق املعوقني وبروتوكوهلا االختياري مبجرد فتحباب التصديق   ) ز (  
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                      الصحة واخلدمات الصحية

           ، وترحـب    "    ٢٠١٨              الرؤية لعام    "   ،   )    ٢٠١٨-    ٢٠٠٣ (     ً                                       علماً بإطار اخلطة اإلمنائية االستراتيجية                        فيما حتيط اللجنة    -   ٣٦١
                                                                                                      باخنفاض معدل وفيات األطفال، فإن القلق يساورها إزاء نسبة وفيات الرضع واألطفال اليت تظل عالية بسبب ضعف تقدمي 

                           باستثناء جرعة االلتهاب    -                جلميع اللقاحات                                                                             اخلدمات وسوء العادات الغذائية، وإزاء اخنفاض مستويات التحصني بالنسبة          
                                                                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص اخلدمات الصحية األساسية وكذلك عدم كفاية املوارد              .                                  الكبدي الوبائي باء عند الوالدة    

     دربني                                                             وال تزال اللجنة قلقة إزاء النقص يف عدد العاملني الصحيني احملليني امل  .                                      املخصصة للصحة، وخاصة يف اجلزر اخلارجية   
                                                                                   كما تظل اللجنة قلقة من أن األمراض النامجة عن عدم كفاية املرافـق الـصحية                 .                                    بسبب ميل هؤالء العاملني إىل اهلجرة     

                                                                                                     ً             والنظافة الصحية والنظام الغذائي ال تزال هتدد منو األطفال، ومن أن نقص فيتامني ألف ودال واليود ال يزال منتشراً علـى        
     ً                                                                     أيضاً من أن توافر وجودة اخلدمات يف اجلزر اخلارجية يقيدمها نقص املوظفني املهنـيني                      ويساور اللجنة القلق   .           نطاق واسع 

   .                                                                             املؤهلني وضعف اهلياكل األساسية وعدم كفاية اإلمدادات، ناهيك عن مشاكل النقل واملواصالت

                  أمراض نامجة عـن                                                                                                  عالوة على هذا، تشعر اللجنة بالقلق إذ علمت أن األطفال ال يزالون يولدون إىل اآلن وهبم                   -   ٣٦٢
   .                                                              التجارب النووية اليت أجريت يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا الرامية إىل حتسني احلالة الصحية لألطفال مبا يف ذلـك مـن           -   ٣٦٣
   :          خالل ما يلي

          ً                         لصحية جماناً ودون متييز إىل مجيـع                                                                     مراجعة السياسات واملمارسات القائمة، وضمان تقدمي الرعاية ا          ) أ (  
                                                أطفال األسر غري القادرة على دفع رسوم هذه اخلدمات؛

                                                     ختصيص املوارد املالية والبشرية الكافية للخدمات الصحية؛   ) ب (  

                                                                                               التصدي بصورة عاجلة لظاهرة وفيات الرضع واألطفال، وال سيما من خالل التركيز على التدابري                 ) ج (  
                                                                يف ذلك مستويات التحصني، وحتسني التغذية والوقاية من األمراض السارية؛                    الوقائية والعالج، مبا 

                                     إتاحة التدريب الكايف للمهنيني الصحيني؛   ) د (  

                                                                                                  اعتماد وتنفيذ قانون وطين بشأن تسويق بدائل لنب األم والتشجيع على الرضاعة الطبيعية اخلالصة                 ) ه (  
                        ملدة ال تقل عن ستة أشهر؛

                                                                          ح اجملتمع ومتكينها من الوصول إىل التثقيف الصحي وتقدمي الدعم إليها يف                                 ضمان إعالم مجيع شرائ      ) و (  
                                                                                     استخدام املعارف األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، مبا يف ذلك مزايا الرضاعة الطبيعية؛

                                                                       تزويد املستشفيات بلوازم التوليد الكافية واألدوية الالزمة يف حاالت الطوارئ؛   ) ز (  

   .                                                        لصحي للمياه والوصول إىل املاء الصاحل للشرب يف مجيع أحناء البلد             إتاحة الصرف ا   ) ح (  
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   ً                                                                                                         فضالً عن هذا، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات يف تقريرها الدوري التايل عن حالة األطفال                   -   ٣٦٤
  .                                                                             الذين يولدون بأمراض نتيجة التجارب النووية، وعن التدابري املتخذة لعالج هذه القضية

      اهقني       صحة املر

                                                                                                                   تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير عن ازدياد عدد األطفال، وال سيما صغار الصبية، الذين يتعاطون املخـدرات                   -   ٣٦٥
                                                                                كما أن اللجنة قلقة من تزايد معدالت حماوالت االنتحار بني الـشباب، وعـدوى                .                                ويشربون الكحول ويدخنون التبغ   

                                                                   ل املراهقات وعدم وجود برامج للصحة النفسية والـصحة اجلنـسية                                                        األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، وحاالت مح      
   .        واإلجنابية

ـ  ـ         ق اللجن ـ                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطـرف بإيالء اهتمام خاص لصحة املراهقني، مع مراعاة تعلي             -   ٣٦٦    ام ـ         ة الع
       دولـة                                 وبصفة خاصة توصي اللجنـة ال       .                                                       عن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل          )     ٢٠٠٣ ( ٤     رقم  

   :            الطرف مبا يلي

                                                                                      صياغة خطة عمل تقوم على احلقوق حلماية مجيع األطفال، وال سيما املراهقني، من خماطر املخدرات          ) أ (  
                                                        واملواد املضرة بالصحة، وإشراك األطفال يف صياغتها وتنفيذها؛

             طي املخدرات؛                                                                        تزويد األطفال باملعلومات الدقيقة واملوضوعية عن اآلثار املؤذية املترتبة على تعا   ) ب (  

                                                                                              ضمان معاجلة األطفال املدمنني على املخدرات واملواد الضارة باعتبارهم ضحايا ال جمرمني وتقـدمي                 ) ج (  
                                                    خدمات من أجل تسهيل تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

                                                  ضمان حصول األطفال الضعاف على خدمات الصحة النفسية؛   ) د (  

                                                            حة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف املدارس، هبدف احلد مـن                                             تعزيز تثقيف املراهقني يف جمال الص        )   ه (  
                                                                                                             اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وحاالت محل املراهقات وتقدمي املساعدة الالزمـة للفتيـات احلوامـل                

                                                        املراهقات ومتكينهن من الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم؛

   .                     حة العاملية واليونيسيف                                تعزيز التعاون التقين مع منظمة الص   ) و (  

       اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية

                                                                                                     يساور اللجنة قلق إزاء االفتقار إىل املعلومات اجليدة وإمكانية احلصول على موانع احلمل، وإزاء حمدودية إجـراء     -   ٣٦٧
                    ار هـذه األمـراض                                                                                                    اختبارات لتقصي األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، وخاصة يف اجلزر اخلارجية، بغية منع انتش             

                        ً                                                        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية الـسياسات القائمـة املتعلقـة               .      اإليدز /                                   وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية    
   .                                                                                اإليدز، وكذلك إزاء نقص االعتمادات املخصصة للوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي /       بالفريوس

                              بشأن فـريوس نقـص املناعـة         )     ٢٠٠٣ ( ٣                                   الطرف التعليق العام للجنة رقم                                        توصي اللجنة بأن تراعي الدولة        -    ٣٦٨
   :                                   اإليدز وحقوق اإلنسان، وأن تقوم مبا يلي /                                                             اإليدز، وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بالفريوس /       البشرية
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                             اإليدز، مبا يف ذلك عن طريق       /                                                             جلهود الرامية إىل مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية                تعزيز ا    ) أ (  
                                                                                                                  محالت التوعية اليت تستهدف الفئات الضعيفة بوجه خاص، وزيادة إجراء االختبارات الطوعية واملراعية ملبدأ سـرية                

                          املعلومات الطبية الشخصية؛

                                    اإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقل       /                       ية للوقاية من الفريوس                                        ختصيص املوارد املالية والبشرية الكاف       ) ب (  
                باالتصال اجلنسي؛

                     اإليدز واملتأثرين به؛ /                                              منع التمييز ضد األطفال الذين تصيبهم عدوى الفريوس   ) ج (  

                                                                                            ضمان فرص احلصول على املشورة املراعية الحتياجات األطفال وملبدأ سرية املعلومـات الطبيـة                 ) د (  
                                                       إىل موافقة الوالدين، عندما حيتاج الطفل إىل هذه املشورة؛                 الشخصية، دون حاجة

                                                                                                  اعتماد التدابري الالزمة للوقاية من انتقال عدوى الفريوس وغريه من األمراض اليت تنتقل باالتصال                   ) ه (  
                        اجلنسي من األم إىل الطفل؛

                   املعين بفريوس نقـص                                                                                 التماس املساعدة الدولية من جهات من بينها برنامج األمم املتحدة املشترك               ) و (  
   .                                                                  اإليدز، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية /              املناعة البشرية

              مستوى املعيشة

                                                                                                     فيما تالحظ اللجنة مستوى املساعدة األجنبية املرتفع املتاح يف الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء مـستوى      -   ٣٦٩
        سيما                            تقدمي اخلدمات األساسية، وال                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء        .                      اصة يف اجلزر اخلارجية                               معيشة األطفال واملراهقني، وخ   

    ً           وفضالً عن هذا،     .                                                                                                     املياه الصاحلة للشرب والكهرباء، وإزاء اكتظاظ املساكن ونوعيتها املتردية، وخاصة يف ماجورو وإبيي            
                                                 توى الفقر يف الدولة الطرف، وتأثري ذلك علـى                                                                                يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج للتصدي لزيادة مس          

                ً                                                                                وحتيط اللجنة علماً كذلك بأعداد املراهقني الساعني للحصول على عمـل، وتـشعر بـالقلق إزاء                  .                 األطفال واملراهقني 
                                                                                                                الصعوبات املصاحبة للتحول من املدرسة إىل سوق العمل، وهو ما يتعرض لـه على وجه اخلصوص األطفـال الـذين                   

   .                   قبل إكمال تعليمهم              يتركون الدراسة

   :                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي  -   ٣٧٠

                                                  ً                                                  إتاحة نظام للدعم املايل املقدم إىل األسر اليت تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، على أن يشمل تقـدمي                    ) أ (  
                                        وجبات غذائية يف املدارس وإعانات التعليم؛

                                  فيما يتعلق برعاية الطفل وتعليمه؛                                             تلقي األسر، وال سيما احملرومة منها، مساعدة كافية    ) ب (  

                                                                   تزويد األسر بالسكن الالئق بأسعار معقولة ومبياه الشرب واملرافق الصحية؛   ) ج (  

                                                                                            احليلولة دون حدوث البطالة يف صفوف الشباب من خالل مساعدة املراهقني الذين يبحثون عـن                  ) د (  
   .                                   عمل يتوافق واحلقوق املكرسة يف االتفاقية
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        املؤهلة                   نقص املوارد البشرية 

                                                                                                          يساور اللجنة القلق من النقص يف جودة اخلدمات اليت تقدم لألطفال، بـسبب نـزوع العـاملني الـصحيني                     -   ٣٧١
   .                                                                                                    واالجتماعيني املؤهلني، املدربني يف اخلارج ويف الدولة الطرف، إىل اهلجـرة إىل بلدان أخرى وعدم العودة إىل جزر مارشال

                                                                        التدابري الالزمة لتشجيع توافر موارد بشرية مؤهلة وكافية لتقـدمي                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ       -   ٣٧٢
                                                                             وقد يشمل ذلك تشجيع العاملني الصحيني واالجتماعيني املؤهلني املدربني باخلارج على العودة   .                 اخلدمات إىل األطفال

               الذين يـدربون                                                                                     بعد حصوهلم على التدريب وعلى ممارسة عملهم جبزر مارشال، وخاصة يف اجلزر اخلارجية، وتشجيع    
   .                              يف الدولة الطرف على البقاء فيها

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

                                           التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان

                    ائيـة اسـتراتيجية                                                                                       فيما تسلم اللجنة باجلهود املبذولة يف الدولة الطرف يف ميدان التعليم، وخاصة وضع خطة إمن    -   ٣٧٣
                                        ، فالقلق يساورها إزاء نقص املـوارد           ٢٠٠٠          منذ عام     )         اليونسكو (                                                             للتعليم مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         

                        ً                    وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً إزاء هبـوط          .                                                                         املخصصة للتعليم على املستويني الوطين واحمللي، وال سيما يف اجلزر اخلارجية          
                                                                                                          يف املدارس االبتدائية والثانوية، وإزاء تزايد انقطاع الطلبة عن الدراسة يف املدارس الثانوية؛ ونقـص                                  معدالت قيد اإلناث    

                                                                                                                 نظم السالمة الصحية؛ ونقص مياه الشرب واملرافق الصحية يف املدارس؛ ونقص املواصالت إىل املدرسة ومنها، وخاصـة                 
                                           تأهيلهم، وقلة املدارس املتاحـة، وال سـيما يف    /       تدريبهم                                                           يف اجلزر اخلارجية؛ وعدم كفاية أعداد املعلمني وضعف مستوى         

                                            ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء النقص الكبري يف   .                                                                  اجلزر اخلارجية؛ وتدين جودة التعليم ونقص التدريب املهين يف املدارس       
   .                                         األنشطة الترفيهية والثقافية يف ماجورو وإبيي

                                                           طالقة الصحيحة كان العناية باألطفال بني ثالث وست سنوات،                                                       وإذ الحظت اللجنة أن املقصود من برنامج االن         -   ٣٧٤
        كما أن    .                                                                                                                 فإن القلق يساورها من أن اإلقبال املرتفع على الربنامج أدى إىل قصر القبول على األطفال البالغني مخس سنوات                 

                          ملراقبة وتقييم التقدم الذي                                                                                                     اللجنة تشعر بالقلق من أن وزارة التعليم جتد صعوبة يف احلفاظ على التواصل مع املدارس الريفية               
   .                                            حيرزه املعلمون صوب بلوغ األهداف الوطنية للتعليم

                                          بشأن أهداف التعليم وتتخذ إجراءات إلصالح    ١                                                              توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التعليق العام رقم            -   ٣٧٥
   :                  بعدة طرق، من بينها    فيه            أوجه النقص 

                                                   تعليم ابتدائي جماين ذي نوعية جيدة يف مجيـع املنـاطق                                                زيادة املخصصات يف امليزانية لضمان إتاحة          ) أ (  
                                             ولتحسني اهلياكل األساسية املادية ملرافق التعليم؛

ّ                                                                                       تعزيز جهودها لسّد الثغرات على صعيد إتاحة التعليم يف مجيع أحناء البلد، مبا يشمل توافر مـواد                    ) ب (                  
                                            التعليم ومياه الشرب واملرافق الصحية والنقل؛
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                                                     ن ختفيض معدالت االنقطاع عن الدراسة بالنسبة للطالب         ا                 ناث باملدارس وضم                تعزيز قيد اإل     ) ج (  
           من اجلنسني؛

                                        تقدمي املساعدة إىل األطفال من األسر احملرومة؛   ) د (  

                                                                              تعزيز برامج التدريب املهين لألطفال، مبن فيهم األطفال غري امللتحقني باملدارس النظامية؛   )     ه (  

                                                           مرحلة الطفولة املبكرة عن طريق تعزيز برامج االنطالقة الـصحيحة                             تيسري احلصول على التعليم يف      ) و (  
                  يف كل أحناء البلد؛

                                                 ضمان وصول األطفال إىل األنشطة الترفيهية والثقافية؛   ) ز (  

                                                                                   حتسني تدريب وتعيني املعلمني واملعلمات ورصد وتقييم تقدمهم صـوب بلـوغ األهـداف                 ) ح (  
                    التعليمية الوطنية؛

                                     ا اجلديدة، مبا يف ذلك التعلم اإللكتروين؛                  استخدام التكنولوجي   ) ط (  

   .                                           إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية   ) ي (  

   تدابري احلماية اخلاصة-٧
  )د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

                  االستغالل االقتصادي

                                                                            يت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االستغالل االقتصادي لألطفال، فـإن القلـق                                             مع أن اللجنة تعترف باجلهود ال       -   ٣٧٦
                                 ذي جرى تعديله حيظر عمل أي شـخص مل  ـ   ال  )                 قانون عمل األطفال (                                                    يساورها من أن قانون التحقيق يف الشروط الدنيا         

                       هم ينقطعون عن الدراسة                                                                        وهذا يوجد صعوبات أمام األطفال الذين يكملون تعليمهم اإللزامي لكن           .                  سنة من العمر     ١٨      يبلغ  
                     ً                                                 وميكن أن يؤدي هذا أيضاً إىل اشتراك هؤالء األطفال يف أنـشطة غـري                .                 ُ                              الثانوية، حيث ال ُيسمح هلم بإبرام عقود عمل       

   .                                                        قانونية، وخاصة يف ضوء ازدياد مستوى الفقر والبطالة يف البلد

                                       ألطفال الذين يكملون التعليم اإللزامي                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتنظيم عمل ا            -   ٣٧٧
                                ً      ً                                           وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً مالئماً لساعات عمل هؤالء األطفال ولطبيعة              .      ً   عاماً   ١٨                        قبل أن يصلوا إىل سن      

  ة ـ          ل الدولي ـ        ة العم ـ                                                                                           وظروف هذا العمل، يف ضوء األعراف واملعايري الدولية ذات الصلة، وال سيما اتفاقييت منظم             
                               املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل       )     ١٩٩٩   (   ١٨٢                                               املتعلقة باحلد األدىن لسن قبول اللعمل، ورقم          )     ١٩٧٣ (   ١٣٨     رقم  

   .                                    الطفل واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

                                                                                                          تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على هاتني االتفاقيتني، وعلى التماس التعاون الـتقين يف                  -   ٣٧٨
   .                                  ة يف جمال رسم السياسات وسن التشريعات                               هذا الصدد من منظمة العمل الدولي
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               االستغالل اجلنسي

                                                                                                     تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات يف تقرير الدولة الطرف عن التدابري املتخذة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال،         -   ٣٧٩
   .      الستغالل                                                                                       يف ضوء اخنفاض مستوى املعيشة وارتفاع معدل السياحة يف البلد، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل حدوث هذا ا

                                                                                                        توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن االستغالل اجلنسي لألطفال                 -   ٣٨٠
   .                                     يف البلد، وعن التدابري املتخذة ملنع حدوثه

                        إدارة شؤون قضاء األحداث

                                وتظل اللجنة قلقة مـن أن                                                                                          تأسف اللجنة من أن الدولة الطرف مل تنفذ توصياهتا السابقة بشأن قضاء األحداث،              -   ٣٨١
                                                                                                                           معاملة األطفال املخالفني للقانون ال متتثل التفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك فيما يتعلق بظروف االحتجاز البالغة القسوة                  

  .                                                                                                                 يف السجن الرئيسي يف ماجورو، وبوجه خاص عدم فصل األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر عن املسجونني البالغني                 
   .   ً                                                 يضاً بالقلق إزاء عدم وجود حد أدىن لسن املسؤولية اجلنائية              وتشعر اللجنة أ

  )  ب (  ٣٧                                                                                                 حتث اللجنة الدولـة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، وال سيما املـواد                  -   ٣٨٢
  ،  )               قواعـد بـيجني    (                                                                                     من االتفاقية وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث               ٣٩    و   ٤٠ و
                                  آخذة يف االعتبار على حنو كامـل         )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                                                   مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         و

   :                                                       وتوصي اللجنة يف هذا الصدد الدولة الطرف بوجه اخلصوص مبا يلي  .   ١٠                  التعليق العام رقم 

                          سنة والنظر يف زيادته       ١٢   ن                                                                        اعتماد تشريع حيدد احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية فيما ال يقل ع              ) أ (  
                                      مبا يتفق مع املبادئ املبينة يف االتفاقية؛

                    ً                       سنة، ممن حيتجزون طبقاً لتـدبري يتخـذ           ١٨                                               ضمان أن يوضع األشخاص الذين يقل عمرهم عن            ) ب (  
                                                           ً     ً                   كمالذ أخري، يف أماكن تتطابق فيها شروط احلرمان من احلرية تطابقاً تاماً مع املعايري الدولية؛

                                                                                     بري إلنشاء حمكمة أحداث وضمان التدريب الكايف للقضاة وغريهم من املهنيني العاملني يف                      اختاذ تدا    ) ج (  
                             جمال األطفال املخالفني للقانون؛

                                                                                     التماس املساعدة التقنية والتعاون التقين من جهات تشمل فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين    ) د (  
                                                            املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                                                     بقضاء األحداث، الذي يضم مكتب األمم املتحدة        
                                         اإلنسان، واليونيسيف، ومنظمات غري احلكومية؛

                                                                                             عالوة على هذا، تود اللجنة احلصول على معلومات عن طريقة تصدي الدولة الطرف من خـالل                   ) ه (  
   .                                  نظامها القضائي لظهور عصابات الشباب
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  التفاقية حقوق الطفل الربوتوكوالن االختياريان -٨

                                                                                                        توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع                -   ٣٨٣
   .                                                                                    األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشراك األطفال يف الصراعات املسلحة

  املتابعة والنشر  -٩

         املتابعة

                                                                              ً     ً                       اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً، وبطرق                   توصي  -   ٣٨٤
                                              واحلكومات احمللية للجـزر املرجانيـة واجلـزر          )       مبجلسيه (                                                       تشمل إحالة هذه التوصيات إىل جملس الوزراء والربملان         

   .                  تتخذ إجراءات بشأهنا                                                     األخرى واجملالس القروية، كي تنظر فيها على النحو الواجب و

       النشر

          املالحظـات   (                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاين والتوصيات ذات الـصلة                -   ٣٨٥
        ، ليطلع  )                     على سبيل املثال ال احلصر (                                                                     اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت            )        اخلتامية

                                                                                      مات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب واألطفال هبدف إثارة املناقشة والتوعية باالتفاقية                                      عليهما اجلمهور عامة، ومنظ   
   .               وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم-١٠

                                                                                                             تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير جامع وذلـك يف موعـد                    -   ٣٨٦
                            وهذا إجراء استثنائي يعزى      .                                                هو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع          ، و     ٢٠١٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٢       أقصاه  

       انظـر   (           صـفحة       ١٢٠                                         وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير         .                                                     إىل كثرة التقارير اليت تتلقاها اللجنة يف كل عام        
        ً           ات، وفقاً ملا نصت                                                                              وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها، بعد ذلك، كل مخس سنو              ). CRC/C/118         الوثيقة  

   .             عليه االتفاقية

                                                     ً                                                      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً الشتراطات الوثيقة األساسية املوحدة الواردة                -   ٣٨٧
                                                                املعتمدة خالل االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات            "                                           املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير     "   يف  

   .(HRI/MC/2006/3)      ٢٠٠٦      يونيه  /             نسان يف حزيران       حقوق اإل

  سورينام: املالحظات اخلتامية

       انظـر     (    ١٢١٥    و     ١٢١٤              يف جلـستيها      ) CRC/C/SUR/2 (                                                     نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لـسورينام           -   ٣٨٨
  يف             ، واعتمـدت      ٢٠٠٧        ينـاير   /               كانون الثـاين   ٢٤       ودتني يف ـ        ، املعق  )CRC/C/SR.1215    و CRC/C/SR.1214          الوثيقتني  
   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢            ، املعقودة يف     ١٢٢٨       جلستها 
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   مقدمة–ألف 

                                                                                      َّ                             ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها الدوري الثاين، كما ترحب بالردود اخلطية املقدَّمة بشأن قائمة                  -   ٣٨٩
             ٌ                                               مبا اتسم به كلٌ من التقرير والردود املقدمة بشأن قائمة                    ، وتنوه    )CRC/C/SUR/Q/2/Add.1 (                             املسائل اليت طرحتها اللجنة     

ٍ                                                    ً        املسائل املطروحة من صراحٍة ونقٍد ذايت، مما مسح هلا بفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل           ِّ           كما تنوِّه اللجنـة    .                       ٍ     
    .                         وار الذي أجراه مع اللجنة                                                                                 مع التقدير باجلهود اليت بذهلا الوفد املشترك بني الوزارات لتقدمي معلومات إضافية أثناء احل

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

   :                                                          ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك التالية  -   ٣٩٠

                                                             بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة             ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ) أ (  
   ؛    ٢٠٠٦      أبريل  /                  ضاء عليها، يف نيسان   للق

                                                                                              اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام، يف                 ) ب (  
   ؛    ٢٠٠٢     مايو  /    أيار

     ، يف   "                            اتفاقية بيلـيم دو بـارا      "                                                                               اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله،              ) ج (  
   .    ٢٠٠٢       فرباير /    شباط

    .                                                                                       وترحب اللجنة بإمتام اخلطط القطاعية الشاملة اخلاصة بقطاعات التعليم والصحة واإلسكان والزراعة  -   ٣٩١

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

                        التوصيات السابقة للجنة

                                       َّ                 ً       ً     ً                          ً                 حظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قدَّمت يف تقريرها عرضاً منهجياً عاماً لإلجراءات اليت اختذهتا متابعةً                   تال  -   ٣٩٢
                                                                                                                         لتنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة، وقامت بتحديث هذا العرض العام يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل الـيت                  

                                                        ً                              أن الدولة الطرف اختذت العديد من تدابري املتابعة، إال أن عدداً من هذه التدابري،                  ِّ                      ويبيِّن هذا العرض العام       .               طرحتها اللجنة 
                                                                              ومن بني هذه التدابري، تلك املتعلقة مبكافحة التمييز ضد األطفال املنتمني إىل              .                             ُ              وال سيما يف جمال التشريعات، مل ُينفذ بعد       

                                                  نقص اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال، وواجـب                                                                         الفئات الضعيفة، واحلاجة إىل إتاحة بيانات مصنفة عن األطفال، و         
   .                                    اإلبالغ اإللزامي عن إساءة معاملة األطفال

  ُّ                                                                                                         حتثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتناول التوصيات املنبثقة عن املالحظـات                  -   ٣٩٣
                                                    مل تنفذ بالقدر الكايف، وأن تتـابع تنفيـذ التوصـيات                                                              اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد، أو اليت  

   .                                                                   الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين متابعة كافية



CRC/C/44/3 
Page 100 

 

           التشريعات

                                                                                                                    تنوه اللجنة باجلهود العديدة املبذولة من الدولة الطرف يف جمال التشريعات املتعلقة حبقوق األطفال، إال أهنا تشعر                   -   ٣٩٤
                                                       وكثرية هي مشاريع القوانني أو تعديالت القوانني الـيت مل         .                                                     ق إزاء بطء عملية إصدار تشريعات جديدة وتنفيذها                  ببالغ القل 

             أن مشروع       ٢٠٠٠                 ً                                                                 وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف كانت قد ذكرت يف تقريرها األويل يف عام                 .    َّ             تقدَّم إىل الربملان  
ّ               القانون املتعلق باالستماع إىل القُّصر خالل اإل                                                                                جراءات القضائية ومشروعي القانونني املتعلقني جبرائم خدش احلياء العـام                                        ُ

   .                      ُ            ، إال أن هذه القوانني مل ُتعتمد حىت اآلن "                               جاهزة وستعرض على اجلمعية الوطنية "

                             ُ   ِّ                                             ً     ً                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعزِّز جهودها جلعل قوانينها الداخلية متوافقة توافقاً تامـاً مـع أحكـام                    -   ٣٩٥
                                                                                                          وحتث الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التدابري املالئمة للتعجيل باعتماد مـشاريع                  .         االتفاقية

                                                                                                                  القوانني املعروضة على الربملان، وأن تقدم يف أسرع وقت ممكن مشاريع القوانني أو مشاريع التعديالت إىل الربملـان                  
                              ً                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح املـوارد    .   ها                                                        لكي يشرع بسرعة يف مناقشة التشريعات املقترحة واعتماد       

   .                                                                ً     ً البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ القوانني يف حال التصديق عليها تنفيذاً تاماً

                             ً                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل جلميع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهود عليها، أي األطفال                  -   ٣٩٦
                                                                       عنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار باألشخاص، والشهود                             ضحايا إساءة املعاملة، وال   

                                                                                                                       على هذه اجلرائم، احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية بوسائل منها وضع األحكام القانونية واللوائح التنظيمية الالزمة،               
                                                 مور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة والـشهود              ً                                                              مراعيةً يف ذلك مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األ          

    ).       ، املرفق    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        ، املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (      عليها 

         التنسيق

                                       ُ ِّ                   ، بإنشاء املكتب الوطين حلقوق الطفل، الذي كُلِّف مبهام من              ٢٠٠١                                             ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، يف عام          -   ٣٩٧
                 ً                                                                                وترحب اللجنة أيضاً بقرار الدولة الطرف إعادة تنشيط اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفـل،                .               نفيذ االتفاقية                بينها تنسيق ت  

                                                                   إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن املكتب الوطين حلقوق الطفل يفتقر يف الوقت       .                                            اليت ستضطلع بدور التنسيق والدعوة والرصد     
                                                                                      وأن اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل هي األخرى قد تعوزها املوارد املاليـة                                                            الراهن إىل املوارد البشرية واملالية الكافية،     

   .                          ً                ُُ                                    وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً إزاء عدم وضوح ُسُبل التعاون بني هاتني اهليئتني التنسيقيتني  .                 والبشرية الكافية

                                  املعنية حبقوق الطفل يف أسـرع                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ قرارها بإعادة تنشيط اللجنة الوطنية            -   ٣٩٨
                                                                                                                  وقت ممكن، وأن تتخذ مجيع الوسائل املمكنة لكي تكفل لكل من اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل واملكتب الوطين                

                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                                            حلقوق الطفل املوارد املالية والبشرية الكافية لالضطالع مبهامهما بشكل فعال         
   .                                                                        هاتني الوكالتني فيما بينهما بغية تنسيق تنفيذ االتفاقية على حنو أكثر فعالية             حترص على تعاون

                   خطة العمل الوطنية

                                         ، وإجناز خطة السياسة الوطنية املتعلقة          ٢٠٠٠                                                                       ترحب اللجنة بإمتام إطار السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب يف عام             -   ٣٩٩
       ِّ               كما تنوِّه اللجنة مع      .     ٢٠٠٦  -      ٢٠٠٢                      اصة باألطفال للفترة                                       ، وبوضع خطة السياسة الوطنية اخل         ٢٠٠١                 باألطفال يف عام    

    .                            ُ    ستراعى فيها مصاحل الطفل الفُضلى    ٢٠١١  -      ٢٠٠٧                                                        التقدير باعتزام الدولة الطرف وضع خطة سياسة وطنية للفترة 
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ـ ـ                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على اعتماد خطة السياسة الوطني      -    ٤٠٠             ة باألطفـال  ـ         ة اخلاص
                                                        ٍ     ٍ                                 على سبيل األولوية وأن تتأكد من أن هذه اخلطة تتناول على حنوٍ كاملٍ مجيع حقوق الطفل                     ٢٠١١-    ٢٠٠٧        للفترة  

             اليت اعتمدهتا    "                 عامل صاحل لألطفال   "                          ُ                                                            املنصوص عليها يف االتفاقية، وُتراعي التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة            
                    وتوصي اللجنة الدولة   .     ٢٠٠٢     مايو  /                            ملعنية بالطفل، املعقودة يف أيار                                                    اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية ا      

  .           ً                                                                                       ً     ً                 الطرف أيضاً بأن ختصص االعتمادات الالزمة يف امليزانية وتنشئ آليات املتابعة املناسبة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً تاماً                
     ِّ                    صد متكِّن مـن التقيـيم                                                                                                   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن خطة العمل تشتمل على آلية تقييم ور               

   .                                              املنتظم للتقدم احملرز ومن حتديد أوجه القصور املمكنة

              الرصد املستقل

                                                                                                                  ترحب اللجنة مبا وردها من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف ستنظر يف إنشاء هيئة أمني املظامل يف شكل آليـة                      -   ٤٠١
   .                                   تعلقة بانتهاكات حقوق األطفال وتناوهلا                                                            مستقلة لرصد إعمال حقوق األطفال تتمثل واليتها يف تلقي الشكاوى امل

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ يف أسرع وقت ممكن مكتب أمني املظامل أو أية هيئة مستقلة أخـرى                     -   ٤٠٢
                      وتعليق اللجنة العام     )    ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                  ً                                لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وفقاً ملبادئ باريس التوجيهية          

                                                                     وينبغي أن تكون هذه اهليئة قادرة على تلقي الـشكاوى املتعلقـة              .                                  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان           بشأن  ٢     رقم  
                                                                                                                       بانتهاكات حقوق األطفال من األطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها، كما ينبغي أن تتاح هلـا املـوارد                    

                                                 طرف بأن تلتمس املساعدة الفنية من جهات مـن                                                  ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة ال        .                         البشرية واملالية الالزمة  
   .                                       ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  )          اليونيسيف (                                بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                      املوارد املخصصة لألطفال

     عـن         ُ        إال أهنا ُتعرب      .                                                                                    تالحظ اللجنة أن احلكومة ختصص اعتمادات يف ميزانيتها لتنفيذ سياسات لصاحل األطفال             -   ٤٠٣
              ّ                                                                                                             أسفها لعدم توفّر بيانات عن موارد امليزانية املخصصة لألطفال، مبن فيهم األطفال املعوقون، وتعرب عن قلقها إزاء عـدم                   

                                                         وتشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها بـأن االعتمـادات           .                                                         توفر نظام تتبع مناسب لرصد االعتمادات املخصصة لألطفال       
ـ                                                   املخصصة يف امليزانية للخدمات االجتماعية         ة ـ           ة املخصـص  ـ                                                              ال تزال غري كافية، وال سيما بسبب النسبة املئوية املرتفع

    .                للنفقات املتكررة

     ّ                      ، وحتثّ الدولة الطرف على      )  ١٦    و   ١٥             ، الفقرتان   CRC/C/15/Add.130 (                                   تشري اللجنة إىل توصياهتا السابقة        -   ٤٠٤
                                        امليزانية املخصصة لألطفال على الصعيدين                                        من االتفاقية، وتزيد اعتمادات       ٤     ِّ                                     أن حتدِّد أولوياهتا، يف ضوء أحكام املادة        

                                                            ِّ                                                    الوطين واحمللي لضمان إعمال حقوق الطفل على مجيع املستويات، وأن توجِّه عناية خاصة حلماية األطفال املنتمني إىل                 
               أو املتـأثرون    /                                                                                                  الفئات الضعيفة، مبن فيهم األطفال املعوقون، واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية و              

              كمـا توصـي      .                                                                                         مرض اإليدز، واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال املقيمون يف املناطق النائية             /  وس     بالفري
                                                                                                                  اللجنة الدولة الطرف بأن تضع موضع التنفيذ مشروع الزيادات يف اعتمادات امليزانية املخصـصة للنفقـات غـري                  

                                                  ، مراعية يف ذلك حقوق الطفل، بغية رصد اعتمادات                                            ، وأن تشرع يف تتبع تنفيذ امليزانية       )               الربامج واخلدمات  (         املتكررة  
    .                                                                                      امليزانية املخصصة لألطفال، وأن تلتمس املساعدة الفنية هلذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف
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             مجع البيانات

      علـى                                                                                                              ترحب اللجنة بإنشاء نظام لرصد املؤشرات املتعلقة باألطفال، وبنشر البيانات اجملمعة يف إطار هذا النظام                  -   ٤٠٥
                 ً                                                                                      وتنوه اللجنة أيضاً مع التقدير بإنشاء نظام الرصد اخلاص باألطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة، وهـو              .           أساس سنوي 

  .                                                                                                                         نظام فرعي تابع لنظام رصد املؤشرات املتعلقة باألطفال، وغريه من النظم األخرى املتعلقة جبمع البيانات أو املعلومـات                 
                                                                                   ت اجملمعة يف إطار النظامني املذكورين غري مصنفة بالقدر الكايف، وال سيما من حيث                                                  ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن البيانا     

   .                                                  املعلومات املقدمة خبصوص جمموعة واسعة من الفئات الضعيفة

                                                                                                       تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز نظام مجع البيانات كقاعدة لتقييم التقدم احملرز يف جمـال            -   ٤٠٦
                                               وينبغي للدولة الطـرف أن تتأكـد مـن أن            .                                            أن تسعى إىل وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية                            إعمال حقوق الطفل، و   

                                                                                                                 املعلومات اجملمعة، وال سيما يف إطار نظام الرصد اخلاص باألطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة، تتضمن بيانـات                  
                                    أو إىل مجاعات السكان األصـليني،                                                                                       بشأن جمموعة واسعة من الفئات الضعيفة، مبا فيها األطفال املنتمون إىل األقليات           

                                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة الفنية   .                                                واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر وأطفال الشوارع 
    .                           من جهات من بينها اليونيسيف

                                 نشر االتفاقية، والتدريب والتوعية

                                                             طرف لنشر االتفاقية بوسائل منها على سبيل املثال أنـشطة                                                                    تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود املبذولة من الدولة ال          -   ٤٠٧
  .                                                                                                                           التوعية، وإنتاج وتوزيع مواد تتعلق باتفاقية حقوق الطفل ووضع برامج تدريب تتعلق باجملاالت اليت تغطيهـا االتفاقيـة                 

     يـق       ُ         ً                            الذي ُيعرف أيضاً مبشروع التثقيف عـن طر         "                                   األطفال كقناة لترويج حقوق الطفل     "                         وترحب بوجه خاص مبشروع     
                                                                                                              ومع ذلك، ترى اللجنة أن برامج التدريب تستهدف جمموعة حمدودة من الفئات املهنية اليت تعمـل إىل جانـب                     .       األقران
    .                  ً                     ُ                                              وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لـم ُتدرج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج الدراسية  .       األطفال

                                                          الرامية إىل إشاعة الوعي باالتفاقية على نطـاق واسـع                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها          -   ٤٠٨
                                                  وتوصيها كذلك بتعزيز التدريب املناسب واملنـهجي         .                                                         وجعل أحكامها مفهومة لدى الكبري والصغري على حد سواء        

                                                                                                                    جلميع الفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال وإىل جانبهم، وخباصـة املوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني،                    
                                                                                               ، مبن فيهم املدرسون يف املناطق الريفية والنائية، واملوظفون الصحيون، واألخصائيون االجتماعيون وموظفو            واملدرسون

                                           ُ                                             ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدرج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج                .                      مؤسسات رعاية األطفال  
   .                                  الدراسية الرمسية جبميع مراحل التعليم

        ع املدين               التعاون مع اجملتم

                                                                                                                   ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بالدور التكميلي الذي يؤديه اجملتمع املدين يف إتاحة فئات معينة من اخلدمات                   -   ٤٠٩
                                        إال أن اللجنة تالحظ أن املنظمات غـري          .                                                                                 العامة، وبتشجيعها هلذه العملية بغية استحداث قاعدة لتعزيز املشاركة اجملتمعية         

   .                               ك كأعضاء يف هيئة التنسيق احلكومية                     احلكومية ال زالت ال تشار
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                                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين، وأن توسع نطاق التعـاون لكـي                    -   ٤١٠
                                                         كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـشجع املـشاركة            .                                                     يشمل مجيع اجملاالت املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل       

                                                                                         نهجية للمجتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، يف تعزيز حقوق األطفال بوسـائل مـن                                النشطة واإلجيابية وامل  
   .                                                                                   بينها مشاركة هذه املنظمات يف تنسيق تنفيذ االتفاقية ومتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة

   تعريف الطفل-٢
  ) من االتفاقية١املادة (

                                                                            السن األدىن للزواج، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوت                                                      ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف برفع         -   ٤١١
   .                               يف هذا احلد األدىن بني الذكور واإلناث

                            ، وتكرر توصيتها بأن جتعل      )  ٢٤-  ١٩            ، الفقرات   CRC/C/15/Add.130 (                                   تشري اللجنة إىل توصياهتا السابقة        -   ٤١٢
ـ  ـ         ً     ول دولياً احمل  ـ            ً                   ناث متوافقاً مع املستوى املقب                                                          الدولة الطرف احلد األدىن للزواج بالنسبة للذكور واإل             انية ـ          دد بثم

    .         ً عشر عاماً

   املبادئ العامة-٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢ وادامل(

             عدم التمييز

                                                                                                         تعرب اللجنة عن قلقلها إزاء التمييز الذي ال يزال يستهدف فئات معينة من األطفال، وخباصة الفتيـات بوجـه           -   ٤١٣
   أو  /                                                                                              ون، واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البـشرية و                                  عام، واألطفال املعوق  

                                                                                                      اإليدز، واألطفال املنتمون إىل أقليات عرقية أو إىل شعوب أصلية، وتقر حبالة الضعف الشديد للفتيات                /                 املتأثرون بالفريوس 
   .                         الالئي ينتمني إىل هذه الفئات

                                                                                        لطرف على أن تتخذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك اإلسراع بإنشاء جلنة تكافؤ الفـرص                                    حتث اللجنة الدولة ا     -   ٤١٤
      من   ٢                                                                                                                      لضمان التنفيذ الفعلي لألحكام الدستورية والقانونية اليت تكفل مبدأ عدم التمييز واملراعاة التامة ألحكام املادة                

                                              من األسباب، وبوجه خاص التمييـز الـذي                                                                                االتفاقية، وأن تعتمد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز ألي سبب         
   .                             تتعرض لـه خمتلف الفئات الضعيفة

                                  ِّ                                                                        تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة بشأن ما ستتخذه مـن                   -   ٤١٥
                 رنـامج العمـل                                                                                                          تدابري وتضعه من برامج تتعلق باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف إعـالن وب               

                                                                                                                  املعتمدين من املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب،                 
   .                    بشأن أهداف التعليم(CRC/GC/2001/1)   ١                                       ، ومراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم     ٢٠٠١             املعقود يف عام 
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                   مصاحل الطفل الفضلى

                                                                                 مشاريع القوانني تركز على ضمان مصاحل الطفل الفضلى، إال أهنا تعرب عن قلقها مـن                            تالحظ اللجنة أن بعض     -   ٤١٦
َ                                          ال ُتراَعى مراعاة تامة يف تـشريعات الدولـة           )  ٣       املادة   (                                                                أن هذه القوانني لـم تصدر بعد ومن أن مصاحل الطفل الفضلى                ُ  

   .                                      الطرف وسياساهتا وبراجمها املتعلقة باألطفال

                                                                                    يتها بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة مبا يف ذلك التعجيل باعتماد                                        تؤكد اللجنة من جديد توص      -   ٤١٧
                                                                                                                   مشاريع قوانني يف هذا الصدد، لضمان إدراج املبدأ العام ملصاحل الطفل الفضلى على النحو الواجب يف مجيع األحكام                  

   .                          ت اليت تؤثر على حياة األطفال                                                                   القانونية، ويف القرارات القضائية واإلدارية، ويف املشاريع والربامج واخلدما

                   احترام آراء الطفل

 ُ                                           وُيعىن هذا اجمللس بإسـداء النـصح حلكومـة           .                                                           ترحب اللجنة باألنشطة اليت يضطلع هبا اجمللس الوطين للشباب          -   ٤١٨
        مـن   ١٢                                                                                ً                              سورينام بشأن التدابري الواجب اختاذها خبصوص الشباب، وغري ذلك من التدابري املتخذة تنفيذاً ألحكام املـادة                 

                                                                                                                       االتفاقية، كالومضات التثقيفية اليت تبث عرب اإلذاعة والتلفزيون، والربنامج اإلذاعي األسبوعي املتعلق حبقـوق الطفـل،                
                                         ّ              إال أهنا تالحظ أن الفرص املتاحة لألطفال لكي يعّبروا عن         .                من االتفاقية    ١٢                                             ومشروع القانون املصمم إلنفاذ أحكام املادة       

   .                       ً  واجملتمع احمللي، حمدودة جداً                           آرائهم داخل األسرة ويف املدارس

                       من االتفاقيـة وأن       ١٢                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل تنفيذ املادة               -   ٤١٩
                                                                                     وتوصيها على وجه اخلصوص بأن تعجل باعتماد مشروع القانون املتعلق باالسـتماع إىل               .                     تشجع مشاركة األطفال  

                                                                                   وأن تكفل التنفيذ التام هلذا القانون، مع توجيه عناية خاصة حلق الطفل دون الثانيـة                                 األطفال يف اإلجراءات القضائية   
                                           ً                                                                          عشرة من العمر يف إبداء آرائه، كلما كان قادراً على ذلك، وأن توفر للقضاة وغريهـم مـن املـوظفني املعنـيني                      

 ً                            اً بأن تشجع مشاركة األطفـال يف                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض  .                           ً      ً           باإلجراءات القانونية تدريباً هادفاً هلذا الغرض 
   .                                                                            مجيع املسائل اليت هتمهم داخل األسرة واجملتمع احمللي، ويف املدرسة وغريها من مؤسسات األطفال

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

  )من االتفاقية) أ(٣٧واملادة 

               تسجيل املواليد

                                                                                اختذته الدولة الطرف من تدابري عديدة لضمان تسجيل املواليد، وتوصي الدولة الطرف بأن                ترحب اللجنة مبا   -   ٤٢٠
                                                                                                         تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل تسجيل مجيع املواليد، مع التركيز بوجه خاص على األطفال الذين يقيمـون يف         

   .                                                             ً املناطق النائية يف الداخل، مع إتاحة إمكانية التسجيل املتأخر جماناً
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                      عذيب واملعاملة املهينة   الت

                                                                                                               تالحظ اللجنة مع التقدير أن إدارة شؤون الشباب التابعة لوزارة العدل والشرطة هلا آلية معنية بالتحقيق                  -    ٤٢١
                                                                                                                 يف الشكاوى املتعلقة باملعاملة الوحشية اليت خيضع هلا األطفال الذين يقيمون أو يعملون يف الشوارع على أيـدي                  

                                                                           رف توفر ملوظفي الشرطة برامج تدريب خبصوص املسائل األخالقية والـيت هتـم                                            رجال الشرطة، وأن الدولة الط    
         تـزال                إال أن اللجنة ال  .            ّ                     ً                                                           الشباب، وأنّ حقوق الطفل تشكل جزءاً من املناهج الدراسية يف أكادميية الشرطة يف سورينام             
                         جال الشرطة وإزاء استخدام                                                                            تشعر بالقلق إزاء انتشار حاالت املعاملة الوحشية اليت يتعرض هلا األطفال على أيدي ر

   .                       القوة ضد األطفال احملتجزين

ّ                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعّزز برامج التدريب املخصصة ملوظفي الـشرطة لكـي تكفـل          -   ٤٢٢                                       
   .                                                                               احترام أحكام االتفاقية يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها أفراد الشرطة على اتصال مع أطفال

                 العقوبة البدنية

                                                                                                       ب اللجنة مبا وردها من معلومات عن حظر العقوبة البدنية مبوجب مرسوم وزاري، وعن االضطالع بأنشطة                   ترح  -   ٤٢٣
          ً      ً                        أبريل شهراً وطنياً ملكافحة إساءة معاملة     /                                                 ً                                التوعية والتحسيس الرامية إىل توجيه الوالدين توجيهاً أفضل، وإعالن شهر نيسان          

                                     غري أن اللجنة ال يزال يساورها القلق ألن   .                        لعقوبة البدنية يف املدارس                                               األطفال، وتنفيذ مشاريع منوذجية هتدف إىل احلد من ا   
   .                                                                                     العقوبة البدنية ال تزال متارس يف املدارس، وألهنا غري حمظورة يف البيوت أو أماكن الرعاية البديلة

    ال،                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر قوانني تنص على احلظر الصريح جلميع أشكال العنف ضد األطف        -   ٤٢٤
                                                                                                        مبا فيها العقوبة البدنية، يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف املدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وأمـاكن    

                                    ِّ                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف محالت التوعية           .                       ِّ                    ً     ً        احتجاز األحداث، وأن تنفِّذ هذه القوانني تنفيذاً فعاالً       
                                                           ً                      يب بديلة على حنو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل، ووفقـاً ألحكـام                                                    بغية التشجيع على اتباع أساليب تأد     

                                بشأن حق الطفل يف احلمايـة        ٨                                              ، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم           ٢٨              من املادة     ٢                             االتفاقية، وال سيما الفقرة     
   .(CRC/C/GC/8(2006))                                                           من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

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

  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥واملادة 

               البيئة األسرية

                               شية اليت ال يتجـاوز دخلـها                                                                                      ترحب اللجنة بالربامج اليت وضعتها وزارة الشؤون االجتماعية إلعانة األسر املعي            -   ٤٢٥
ً       ً                                                               ً                                            مستوًى معيناً، إال أهنا تعرب عن قلقها ألن االعتمادات املخصصة هلذه الربامج ضئيلة جداً وال تغطي مجيع التكاليف، وال                        

                        ً            ويساور اللجنة القلـق أيـضاً ألن         .      اإليدز /                               ً                                             سيما تكاليف األسر اليت ترعى أطفاالً يعانون من فريوس نقص املناعة البشرية           
                                                ، وال سيما األسر املعيشية اليت ترعاها امـرأة، قـد    )                       كاألسر اليت تعاين من الفقر (                  ً          سر اليت تعيش أوضاعاً شديدة             أطفال األ 

    .                                                           جيدون أنفسهم يف مرافق الرعاية أو يف مرافق االحتجاز رهن التحقيق
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                     ة املالية وغريها من                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تقدم إىل األسر املساعد               -   ٤٢٦
                                                                                                                     أشكال املساعدة املناسبة حىت تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا ومسؤولياهتا يف جمال تنشئة أطفاهلا، وأن جتنـب األطفـال                  

    .                                                            اإليداع يف مؤسسات الرعاية بسبب أوضاع الفقر اليت يواجهها آباؤهم

                                 األطفال احملرمون من رعاية الوالدين

                                                                                    لدولة الطرف من جهود عديدة يف جمال التشريعات وغريه من اجملاالت إلتاحة الرعايـة                                        ترحب اللجنة مبا تبذله ا      -   ٤٢٧
                                                                                                                   واحلماية لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، وتشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء ارتفاع عـدد األطفـال املـودعني يف              

                                  ل السنوات املاضية بـسبب نقـص                          ً                                             وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ضعف أداء شعبة رعاية الشباب خال            .                مؤسسات الرعاية 
              وترحب اللجنة    .     ١٩٩٤                                                                                            املوظفني املؤهلني والتخفيضات يف اعتمادات امليزانية، وغلق املالجئ املخصصة للفتيات منذ عام             

                                                                                                                   بزيادة الوعي باملتطلبات الدنيا يف صفوف مؤسسات رعاية األطفال نتيجة املؤشرات اليت يوفرها نظام رصد األطفال الذين            
                                                                                            إال أهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود أحكام قانونية تنص على مراقبة وتفتـيش املؤسـسات                  .              محاية خاصة            حيتاجون إىل 

                                                                                                              اخلاصة أو على االستعراض الدوري حلاالت األطفال املودعني يف مؤسسات، ولعدم وجود آلية مستقلة لتلقي شـكاوى                 
    .                                       األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة

                ُ   ِّ                                                                لدولة الطرف بأن ُتعجِّل قدر اإلمكان باعتماد مشروع القانون املتعلـق بتنظـيم املـساعدة                    توصي اللجنة ا    -   ٤٢٨
                وحتـث اللجنـة      .                                                                                       ً     ً               االجتماعية املقدمة إىل الشباب، وأن تتخذ فيما بعد التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً تاماً              

                                                          املوارد البشرية واملالية الكافية، لتمكني شعبة رعاية                                                                            الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها إتاحة          
                                                                                                                   الشباب من االضطالع بواليتها، مراعية يف ذلك توصيات اللجنة املنبثقة عن يوم مناقشتها العامة بـشأن األطفـال                  

                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيـذ ودعـم بـرامج                ).     ٢٠٠٥ (                             احملرومني من رعاية الوالدين     
                                                                                                              اخلاصة باملوظفني العاملني يف جمال الرعاية البديلة، وأن تكفل املراقبة والتفتيش الفعالني للمؤسسات اخلاصة                      التدريب

   .                                                                                           لرعاية األطفال، وأن تنشئ آلية مستقلة لتلقي الشكاوى من األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة

         الكفالة

                                                                 الطرف بصدد اعتماد قانون منقح يتعلـق بتـسجيل األطفـال                                                        تالحظ اللجنة أن السلطات املختصة يف الدولة        -   ٤٢٩
      وتالحظ   .           ً                                                                                      وتالحظ أيضاً أن املؤسسة املعنية بالكفالة بصدد وضع مشروع يهدف إىل زيادة عدد األسر الكافلة                .        املكفولني

                  علق بتسجيل األطفال             ً                               ال يزال قائماً بالرغم من أن مشروع القانون املت  " kweekjes "                                      اللجنة بقلق أن نظام الكفالة غري الرمسية 
    .                                                                   املكفولني يدرج هذا النظام كواحد من نظم الرعاية ويسعى إىل زيادة تنظيمه

                                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل باعتماد مشاريع القوانني الراهنة املتعلقة بنظام الكفالة، وأن تكفـل                  -   ٤٣٠
                                                       خرى إلنشاء نظام كفالة يتوافق مع أحكام االتفاقيـة                       ً     ً                                                تنفيذها تنفيذاً تاماً، وتوصيها كذلك بأن تتخذ تدابري تشريعية أ         

                                                                                                                     ميكن رصده وتقييمه بشكل فعال، وأن تتيح لألسر الكافلة ما حتتاجه من موارد مالية وغريها من أشكال املـساعدة،                   
    .                        وتزودها بالدعم والتدريب
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       التبين

                                       ملدين يف سورينام، اعتزامها النظـر يف                                                                                  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أبدت، خالل قيامها بتنقيح القانون ا             -   ٤٣١
    .                                                             املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل    ١٩٩٣                             االنضمام إىل اتفاقية الهاي لعام 

                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص، لدى قيامها بتنقيح القانون املدين، على جعل إجراءات التبين   -    ٤٣٢
      كمـا    .                                     وغريها من األحكام ذات الصلة لالتفاقية  ٢١                                 ي والدويل متوافقة مع أحكام املادة                    على الصعيدين احملل  

                                         املتعلقة حبماية األطفال والتعـاون يف           ١٩٩٣                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إىل اتفاقية الهاي لعام           
   .                          جمال التبين على الصعيد الدويل

                             العنف وإساءة املعاملة واإلمهال

                                                                                                بإنشاء شبكة مكافحة إساءة معاملة األطفال اليت تشمل الشرطة كوكالة مشاركة، وخبطة العمل                          ترحب اللجنة   -   ٤٣٣
                                                                        وتنوه اللجنة مع التقدير بالدراسات اليت أجنزهتا الدولة الطرف حـول             .                                                 االستراتيجية اليت مت وضعها يف إطار هذه الشبكة       

                                                   ء الزيادة املثرية للجزع يف عدد حـاالت اإليـذاء                                                   وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزا       .                         موضوع العنف ضد األطفال   
                                                                                                                   اجلسدي أو اجلنسي لألطفال يف الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد تعديالت التشريعات املتعلقة بـسن ممارسـة اجلـنس                   

                                                            كما تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء نقص خدمات          .                 ِ      ً                                     بالتراضي، مما يوجِد وضعاً حيرم األطفال من احلماية الكافية        
                                                    وترحب اللجنة بإجناز الدراسـة حـول التـشريعات           .                                                                     الرعاية البديلة واملشورة املقدمة إىل األطفال ضحايا إساءة املعاملة        

                                                                                                                 واملمارسات الراهنة املتعلقة باإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال من جانب رجال الشرطة واملدرسني واملـوظفني                
                                                                           ا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لإلبالغ اإللزامي عن حاالت إيذاء              إال أهن   .                             الصحيني واألخصائيني االجتماعيني  

    .                                  األطفال أو إساءة معاملتهم أو إمهاهلم

  ، CRC/C/15/Add.130           الوثيقـة    (                                                                    تكرر اللجنـة توصيتها املقدمة فـي مالحظاهتـا اخلتامية الـسابقـة            -   ٤٣٤
                                                           بري املناسبة إلدراج إجراء اإلبالغ اإللزامي عن حاالت إيذاء                                             بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدا       )   ٤٠    و   ٣٩          الفقرتان  

                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ ما يلزم مـن تـدابري إلصـالح                 .                                 األطفال، مبا فيها اإليذاء اجلنسي    
               جلة الـنقص يف                                                                                                          تشريعاهتا املتعلقة مبمارسة اجلنس بالتراضي مبا يوفر لألطفال احلماية الكافية من اإليذاء اجلنسي، وملعا             

    .                                                                                                    خدمات الرعاية واملشورة املقدمة إىل األطفال ضحايا إساءة املعاملة وغريهم من األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة

                                                                                                           تشري اللجنة إىل الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، وتوصي الدولة الطرف بالقيام                 -   ٤٣٥
   :      مبا يلي

                                                                                          التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات العامة واحملددة الواردة يف تقرير اخلـبري املـستقل                           أن تتخذ مجيع     ) أ (  
                              مراعيـة يف ذلـك النتـائج         ) A/61/299           الوثيقـة    (                                                              املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال           

    ١١    و   ١٠                       ترينيـداد يـومي                  املعقـودة يف   (                                                                      والتوصيـات املنبثقة عن املشاورات اإلقليمية ملنطقة البحر الكـارييب          
   ؛ )    ٢٠٠٥     مارس  /    آذار
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                                                                                      أن تعتمد هذه التوصيـات كأداة الختاذ اإلجراءات الالزمـة باالشتراك مع اجملتمع املدين،               ) ب (  
                                                                                            بإشراك األطفال، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي، ولتعزيز اختـاذ    ا       وال سيم 

                                                               ة زمنية، عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا؛                        إجراءات ملموسة وحمددة مبهل

                                                                                                 أن تلتمس املساعدة الفنية يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                    ) ج (  
    .                                واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

   الصحة األساسية والرعاية-٦
   ٢٦ و٢٤ و٢٣د  واملوا١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

                األطفال املعوقون

                                                                                                              ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف حبملة توعية ترمي إىل إدماج األطفال املعوقني، وتقدمي التدريب إىل املوظفني                  -   ٤٣٦
                               جمال الكشف املبكر الضطرابات                                                                                    الصحيني يف املستوصفات اخلاصة باألطفال دون اخلامسة من العمر لتحسني مهاراهتم يف           

                                        للمستوصفات اخلاصة باألطفـال دون اخلامسة من   ) Von Wiegen       عتائـد  (                                       النمو والنماء، وإتاحة عتائـد االختبارات 
                 ً                                                             وترحب اللجنة أيضاً بوضع خطة دروس ملدرسي املدارس االبتدائية هتدف إىل حتسيس              .                                  العمر وغريها من الوكاالت املعنية    

                                                                                             رس بالقضايا املتعلقة باإلعاقة، وبإنشاء فريق متعدد االختصاصات يعىن بتوجيه األطفـال إىل مؤسـسات                      أطفال هذه املدا  
  ُ  ِّ                           وُتنوِّه اللجنة بإتاحة مرافـق       .                                                                                             التعليم اخلاص، وبوجود مجعيات لآلباء تعىن بتعليم اآلباء كيفية التعامل مع األطفال املعوقني            

                                                                         إال أهنا تعرب عن انشغاهلا إزاء تواصل انعدام احلماية القانونية وعدم             .      ثانوي                                               التعليم اخلاص يف مرحليت التعليم االبتدائي وال      
   .                                         وجود املرافق واخلدمات الكافية لألطفال املعوقني

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفـرص                 -    ٤٣٧
                                      بـشأن حقـوق األطفـال املعـوقني          ٩                         ليق اللجنة العام رقم        وتع  )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (         للمعوقني  

) CRC/C/GC/9،   بالقيام مبا يلي )    ٢٠٠٦ ،                :   

                                                                                             أن توقع وتصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري حاملا يفـتح                 ) أ (  
                     باب التصديق عليهما؛

                                      شروع القـانون املتعلـق بـالتعليم                                                                     أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، ومنها بوجه خاص اعتماد م            ) ب (  
                                                                    اخلاص، لضمان تنفيذ التشريعات اليت تنص على توفري احلماية لألطفال املعوقني؛

              ً                                                   أال تدخر جهداً لتوفري ما يلزم من برامج وخدمات جلميع األطفال املعوقني؛    ) ج (  

                 ياجـاهتم اخلاصـة                                                                    أن تكثف محالت التوعية لتحسيس اجلمهور العام حبقوق األطفال املعوقني وباحت    ) د (  
                                     وتواصل التشجيع على إدماجهم يف اجملتمع؛
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                                                                                          أن تقدم التدريب إىل املوظفني الفنيني العاملني إىل جانب األطفال املعـوقني، كـاملوظفني الطبـيني            ) ه (  
    .                                                                     واملساعدين الطبيني وغريهم من املوظفني املختصني، واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني

                  إىل اخلدمات الصحية                    احلق يف الصحة والوصول 

  .                                                                                                                   تنوه اللجنة مع التقدير بإدراج استراتيجية اإلدارة املتكاملة لصحة األم والطفل يف نظام الـصحة يف سـورينام                   -   ٤٣٨
                     ً                                                                                                   وتالحظ مع التقدير أيضاً أن مستوصفات الرعاية الصحية األساسية ومراكز الرعاية الصحية يف داخل البلد تقدم خدماهتا                 

  .                                                                                      ءات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جماالت الرضاعة الطبيعية والتغذية وتدريب املوظفني الـصحيني        ً                جماناً، وترحب باإلجرا  
      وتالحظ   .                                                                                                                وتالحظ اللجنة بأسف أن خطة الدولة الطرف املتعلقة بالصحة العقلية مل تنفذ بعد بسبب نقص املوارد البشرية                

                                               إال أهنا تعرب عن أسفها ألن نقص املوارد حيـول دون      ً                                                     أيضاً وجود مؤشرات تدل على اخنفاض حاالت اإلصابة باملالريا،      
                            كما تالحظ اللجنة بقلق أن       .                                                   ً                                      التنفيذ التام خلطة العمل املتعلقة باملالريا ويؤثر سلباً على أداء معهد أحباث املالريا            

          قلق يساور           وال يزال ال  .                                                                                أغلبية األطفال الذين يدخلون املستشفيات بسبب سوء التغذية ينتمون إىل األقليات العرقية
                   ً                وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء موقف        .                                                                                 اللجنة إزاء حالة التخطيط واإلدارة واملوارد البشرية يف نظام الرعاية الصحية          

                                                                                                      املوظفني الصحيني واجملتمع عامة جتاه تعزيز رعاية الطفل وانعدام وسائل الرعاية الوقائية، وال سيما يف نظم الرعاية 
    .   لد                            الصحية يف املناطق الداخلية للب

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقدمي التدريب إىل املوظفني الصحيني، وال سيما يف املناطق الريفية                  -   ٤٣٩
                                                                                                                     والداخلية، وأن تسعى هبمة إىل تشجيع الرضاعة الطبيعية، وأن تتناول مشكلة سوء التغذية، مع التركيز بوجه خاص                 

                                                                      زمة لتكفل تزويد األطفال، وال سيما األطفال دون اخلامسة من العمر،                                                          على األقليات العرقية، وأن تتخذ التدابري الال      
                                                                                                           بناموسيات مشبعة مبادة مبيدة للحشرات تقيهم من البعوض خالل الليل، وأن تكفل حصول مؤسـسات الـصحة                 

            ة الطرف على                   وتشجع اللجنة الدول  .                                                                                 العامة، مبا فيها معهد أحباث املالريا، على التمويل واملوارد الالزمني للقيام بعملها      
    .                                                                        أن تلتمس املساعدة الفنية من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

             صحة املراهقني

                                                                                                                   تنوه اللجنة مع التقدير بالتقييم الوطين لصحة املراهقني واحتياجاهتم الذي أجرته جلنة املهارات احلياتية األساسية                 -   ٤٤٠
                                                                           كاالت املتعلق بالتثقيف يف جمايل الصحة واحلياة األسرية يف إطـار برنـامج                                            ، وبتنفيذ املشروع املتعدد الو        ٢٠٠٠        يف عام   

                                                                                       وتالحظ اللجنة باهتمام أن الربملان الوطين للشباب قدم إىل واضعي السياسات اقتراحات تتعلق         .                          املهارات احلياتية األساسية  
                                       ال أهنا تعرب عن أسفها إزاء استمرار        إ  .                                                                              بعدد من املواضيع من بينها مشكلة االنتحار وتعاطي التدخني يف صفوف الشباب           

                                      كما تالحظ اللجنة بقلـق أن حـاالت          .                                                                           النقص يف البيانات وحمدودية الربامج واخلدمات املقدمة يف جمال صحة املراهقني          
                                                                                                                    احلمل املبكر، والزواج املدبر، وتعاطي املخدرات والكحول، واملشاكل املتعلقة بالصحة العقلية يف صفوف املـراهقني، يف                

   .               وليست يف اخنفاض     تزايد

                                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لوضع املزيد من الربامج وتقدمي املزيد من اخلـدمات يف                   -   ٤٤١
                                                                                                                جمال صحة املراهقني وأن جتمع بيانات صحيحة عن الشواغل املتعلقة بصحة املراهقني بوسائل مـن بينـها إجـراء                   

                                               بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية         ٤                       اللجنة العام رقم                                                     دراسات حول هذه القضية، مراعية يف ذلك تعليق       
                              ً                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترسم سياسات واضحة تتناول             ). CRC/GC/2003/4         الوثيقة   (             حقوق الطفل   
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     واغل                                                                                                          مسألة الوقاية من األخطار اليت هتدد صحة املراهقني، وال سيما االنتحار وتعاطي املخدرات والكحول، والـش               
   .                                                                            املتعلقة بالصحة العقلية، وذلك بالتعاون مع الشركاء املعنيني كالربملان الوطين للشباب

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

                                                                                                          تنوه اللجنة مع التقدير مبا اضطلع به الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز واملنظمات غـري احلكوميـة خـالل                    -    ٤٤٢
                                                                                                            وات املاضية من أنشطة عديدة هتدف إىل مكافحة الوصم والتمييز، وإىل التوعية حبقـوق اإلنـسان يف سـياق                       السن

   إال   .      اإليدز /                                                                                        مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وغريها مـن التدابري الرامية إىل مكافحة ومعاجلة الفريوس
                           ً                              أن مرض اإليدز أصبح يشكل سبباً من األسباب الرئيـسية                                                                        أهنا تشعر ببالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد ب          

                                                                                                            للوفيات يف صفوف األطفال دون اخلامسة وأن معظم األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية املكتـسب أو                 
                                  ً                                                            اإليدز يودعون يف مؤسسات للرعاية نظراً لعدم وجود أية سياسات ترمي إىل تعزيز قدرة األسر                /                 املتأثرين بالفريوس 

   .                                                جملتمع على توفري الرعاية وتقدمي الدعم إىل هؤالء األطفال  وا

                                                                                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة للحد من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعـة                   -   ٤٤٣
    يف                                                                                               اإليدز على أراضيها، وال سيما يف صفوف الشباب، بوسائل من بينها اختاذ اإلجراءات التاليـة، مراعيـة      /       البشرية

          الوثيقـة   (                           اإليـدز وحقـوق الطفـل        /                                           بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          ٣                                ذلك تعليق اللجنة العام رقم      
CRC/GC/2003/3( اإليدز وحقوق اإلنسان /                                                        ، واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية                  :   

            ً     ً   اإليدز تنفيذاً تاماً    /              ملناعة البشرية             فريوس نقص ا                                                         أن تنفذ اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقة مبكافحة         ) أ (  
                                                                              وتواصل وتعزز تنفيذ الربنامج املتعلق بالوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛

                                                                                    أن تضع اللمسات األخرية لربامج الوقاية اخلاصة اليت وضعتها وزارة الصحة للشباب الذين تتراوح    ) ب (  
             ج دون تأخري؛                           سنة لكي يبدأ تنفيذ الربنام  ١٩   و  ١٠           أعمارهم بني 

                                                                                               أن تضع سياسات وبرامج هتدف إىل تعزيز قدرة األسر واجملتمع احمللي على توفري الرعاية وتقـدمي                   ) ج (  
        اإليدز؛ /                                                                   الدعم إىل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو املتأثرين بالفريوس

                       ون بفريوس نقص املناعة                                                                        أن تواصل تنفيذ األنشطة الرامية إىل مكافحة ما يتعرض لـه املصاب             ) د (  
                                                                                              اإليدز من وصم ومتييز، وذلك عن طريق التوعية حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة فـريوس نقـص                  /       البشرية

                 املناعة البشرية؛

                                                                                                  أن توزع على اجلمهور، وال سيما النساء والفتيات، معلومات ومواد تتعلـق بوسـائل الوقايـة                   )   ه (  
   .   منة                                   واحلماية، مبا فيها املمارسات اجلنسية اآل

                         احلق يف مستوى معيشة مناسب

                                        ً                                                                         تالحظ اللجنة أن مستوى الفقر ال يزال مرتفعاً بالرغم من قلة السكان يف الدولة الطـرف وكثـرة مواردهـا                      -   ٤٤٤
                                                                                                         وترحب مبا تبذله الدولة الطرف من جهود إىل جانب منظمات غري حكومية ومنظمات جمتمعية إلتاحة املـأوى                   .         الطبيعية
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                   ً                                     كما حتيط اللجنة علماً باملبادرات والربامج اليت وضعتها          .                                        ردين واألشخاص الذين يعيشون حالة فقر                          والطعام وامللبس للمش  
   .                                                  الدولة الطرف واجملتمع املدين إلتاحة السكن بتكلفة منخفضة

                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر بغية تلبيـة احتياجـات                   -   ٤٤٥
             ً                                                                                      رومة اقتصادياً من مسكن وطعام وملبس وغري ذلك من االحتياجات، وأن تساعد األطفال بوجه خاص يف                        األسر احمل 

   .                                 الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية

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

                       احلق يف التعليم وأهدافه

                                                            املتعلق بالتعليم االبتدائي، وهو مشروع ينص على رفـع              ١٩٦٠        ن عام                                   ترحب اللجنة مبشروع تعديل قانو      -    ٤٤٦
     ً                                                             عاماً وتسوية التفاوت بني احلد األقصى لسن التعليم اإللزامي واحلد األدىن   ١٤                                 احلد األقصى لسن التعليم اإللزامي إىل 

                            ا تالحظ البطء الـشديد يف                                                                     ومما يشجع اللجنة إجناز اخلطة املتعلقة بقطاع التعليم، إال أهن           .                       لسن االستخدام القانوين  
                              إال أهنا تالحظ بقلق وجود تفاوتات   .                  ً                                       وتنوه اللجنة أيضاً بصياغة قانون يتعلق بالتعليم اخلاص        .                      التقدم احملرز حىت اآلن   

                                                                                                          كبرية يف جودة التعليم وإتاحة اخلدمات التعليمية بني املناطق الساحلية واملناطق الداخلية للبلد، وارتفاع عدد املدارس 
                            وفيما تنوه اللجنـة مـع        .                                                                                   ية املوجودة يف املناطق الداخلية اليت يديرها مدرسون يفتقرون إىل التدريب الكايف                  االبتدائ

                                                                                                                   التقدير بارتفاع معدالت التسجيل وإمتام الدراسة يف املدارس االبتدائية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء اخنفاض معدالت                
                                                          قيمني يف املناطق الداخلية للبلد، واملنتمني يف معظمهم إىل األقليات                                           االلتحاق باملدارس االبتدائية يف صفوف األطفال امل

              وتالحظ اللجنة    .                                                                                                     ومجاعات السكان األصليني، كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة             
                          اهج دراسية عفا عليهـا                                             الذين ينقطعون عن الدراسة، والعمل مبن       )              وخباصة الذكور  (         ً                        بقلق أيضاً ارتفاع عدد األطفال      

   .                                                            الزمن، وأوجه القصور اهليكلي يف تدريب املدرسني جبميع مراحل التعليم

                        بشأن أهداف التعليم     ١                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                 -   ٤٤٧
(CRC/GC/2001/1):   

                                                      ادية واإلقليمية يف جمال الوصول إىل التعليم والتمتع                االقتص -          ً                          أن تضع حداً للتفاوتات االجتماعية         ) أ (  
                 ً     ً                                                                               حبق التعليم متتعاً تاماً، وأن تتخذ تدابري حمددة تفضي إىل ختفيضات هامة يف املعدالت املرتفعة لالنقطاع عن الدراسة ؛

        للبلد؛                                                                                 أن توسع نطاق الوصول إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وال سيما يف املناطق الداخلية    ) ب (  

                   مبا يـضمن جلميـع       )        اإلضافية (                                                                   أن تكفل جمانية التعليم االبتدائي وغري ذلك من التكاليف األخرى              ) ج (  
                                    األطفال احلصول على التعليم االبتدائي؛

                                                            ً     ً                               أن حتسن من جودة التعليم عن طريق زيادة عدد املدرسني املؤهلني تأهيالً تاماً واحلاصـلني علـى                    ) د (  
                                                                                      الذين يعملون يف املناطق الداخلية للبلد، وحتديث أساليب التدريس والتعلم وإصالح                                       تدريب جيد، وخباصة املدرسون   
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                                                                        ً                                     املناهج الدراسية مبا يكفل حتقيق مجلة من األهداف من بينها توجيه التعليم توجيهاً أفضل حنـو تـدريب الكفـاءات           
                                                         املطلوبة للمشاركة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية جملتمع نام؛

                                                                                           التعليم والتدريب املهنيني لفئات معينة من األطفال مبن فيهم األطفال الذين ينقطعون عـن                   أن توفر    ) ه (  
                              التعليم االبتدائي أو الثانوي؛

                الذين ينقطعـون    )               وال سيما الذكور (           ً                                         أن تفسح جماالً أوسع للحصول على فرصة ثانية أمام األطفال     ) و (  
   .                           عن الدراسة واملراهقات احلوامل

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

  ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٠واملادة 

                                                األطفال املنتمون إىل األقليات ومجاعات السكان األصليني

                                                                                                              تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يتعرض لـه األطفال املنتمون إىل األقليات أو مجاعـات الـسكان األصـليني،                     -   ٤٤٨
                                                                                                                     اهلنود األمريكيني واملارون، من متييز يف جماالت من بينها التعليم والصحة واخلدمات العامة، وذلك بالرغم من وجـود                   ك

   .                                              قوانني حتظر التمييز على أساس األصل العرقي أو اإلثين

  ت                                                                                                حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعترف حبقوق األشخاص، مبن فيهم األطفال، املنتمني إىل األقليا                -    ٤٤٩
                                                                                                      ومجاعات السكان األصليني وحترص على إعماهلا، وتوصيها بأن تضطلع بأنشطة التوعية للتـصدي للمواقـف               

             وحتث اللجنـة    .                                                                                          السلبية والسلوكيات املؤذية اليت يتعرض هلا األطفال أو األشخاص املنتمون إىل هذه اجلماعات           
                                      ومجاعات السكان األصليني املساواة يف                                                                          الدولة الطرف بوجه خاص على أن تكفل لألطفال املنتمني إىل األقليات          

   .                                                                               املعاملة واحلصول على خدمات التعليم والصحة واخلدمات األخرى على قدم املساواة مع اآلخرين

               أطفال الشوارع

                                                                                        تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت ببعض البحوث حول أطفال الشوارع، إال أهنا تعرب عن أسفها ألن   -    ٤٥٠
                                                                                            سوى معلومات قليلة عن حالة أطفال الشوارع وألن املناقشات الرامية إىل حتديد التدابري                                      الدولة الطرف لـم تقدم   

   .                                                                         اليت ميكن اختاذها ملعاجلة القضية تكتفي باإلشارة إىل إيداع أطفال الشوارع يف مؤسسات

      تمـع                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ اقتراحات وتدابري ملموسة، بالتعاون الوثيق مع اجمل               -    ٤٥١
                                                                                                         املدين، ملعاجلة قضية أطفال الشوارع باختاذ تدابري من بينها تقدمي الدعم الالزم إىل األسر اليت يواجه أطفاهلا خطر        

   .                                                     كاألسر املعيشية املنخفضة الدخل أو اليت يرعاها والد واحد       التشرد،

                                     االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال

                         واعتزامها إنشاء جلنـة      ١٨٢                                                       ف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                                          ترحب اللجنة بقيام الدولة الطر      -   ٤٥٢
                                                                                                                   متعددة االختصاصات لوضع خطة عمل، إال أهنا تالحظ بقلق انتشار ظاهرة عمل األطفال، وال سيما يف أسوأ أشـكاله،                   
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      أطفال  (               امل بسبب العرق                                                                             كما تالحظ أن هذه الظاهرة، وبوجه خاص املشاركة يف أسوأ أشكال عمل األطفال، تنم عن حت
   .                          ً                    ّ                    وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توفر بيانات حمّدثة عن األطفال العاملني   ).       الذكور (      واجلنس   )            مجاعة املارون

                                                                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إنشاء اللجنة املتعددة االختصاصات املعنية مبعاجلة قضية عمل   -    ٤٥٣
                                                                          الالزم لكي تتمكن يف أسرع وقت ممكن من وضع خطة سياسة عامة للقـضاء                                                األطفال، وأن تقدم إليها الدعم      

                                                                                       ً     ً                         على أسوأ أشكال عمل األطفال وتوفر هلا املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً فعـاالً، وأن                  
              سياسات واخلطط                              ً                                وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتأكد من أن ال            .                                  توفر الدعم الالزم للمجتمع املدين    

                                                                          ً                                       والتشريعات الرامية إىل التصدي لعمل األطفال، وال سيما يف أسوأ أشكاله، توفر أيضاً محاية فعالـة للفتيـات                  
                                                              ويف اخلتام، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات            .                                             واألطفال املنتمني إىل أقليات أو شعوب أصلية      
                                                       مل األطفال بوسائل من بينها استحداث فرص للتعليم يف املناطق                                          ملموسة لتناول األسباب الكامنة وراء ظاهرة ع

                                             وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس         .                                                                     الداخلية من البلد وتقدمي الدعم إىل األسر املعيشية املنخفضة الدخل         
   .     دولية                                                                                       املساعدة الفنية يف هذا الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل ال

               االستغالل اجلنسي

                                                                                                        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما خلصت إليه بعض الدراسات األخرية من ارتفاع كبري يف عـدد األطفـال                    -    ٤٥٤
                        ً                                                                 ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن حاالت اغتصاب فتيات ينتمني                .                      ضحايا االستغالل اجلنسي  

   .                                                 ن األصليني يف مناطق تشهد تطوير أنشطة التعدين واحلراجة                               إىل اجلماعات القبلية ومجاعات السكا

   :                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي  -    ٤٥٥

                                                             أن تتخذ التدابري التشريعية املالئمة لتناول قضية االستغالل اجلنسي؛   ) أ (  

                                                            أن حترص على عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي أو معاقبتهم؛   ) ب (  

                                                                                 ذ سياسات وبرامج مالئمة ملنع وقوع األطفال ضحايا لالستغالل اجلنسي، ولتعـافيهم                   أن تنف    ) ج (  
                           ً                                                                                وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي               

   .    ٢٠٠١             ر نفسه يف عام                                   ، ولاللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمت    ١٩٩٦                             التجاري لألطفال، املعقود يف عام 

             قضاء األحداث

                                                                                                            تنوه اللجنة مع التقدير بقيام وزارة العدل والشرطة بوضع خطة عمل لألطفال، وببـدء تنفيـذ مـشروع                    -    ٤٥٦
                    إال أهنا تعرب عن بالغ   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /               ، يف تشرين الثاين "                   عقوبات بديلة للصغار "                             منوذجي ميتد على فترة سنة واحدة 

                                                                                           ئي للدولة الطرف ال يتضمن جمموعة من التدابري والعقوبات البديلة اخلاصة باألطفال اجلاحنني                                     قلقها ألن القانون اجلنا   
                                                                        كما أن قانون اإلجراءات اجلنائية ال ينص على أحكام حمددة تتعلق باألطفال اجلاحنني،   .                        واليت تراعي خصوصية الطفل

                                    ين، وتقدمي املـساعدة القانونيـة،                                                                            كإشراك قاض متخصص أو حمكمة متخصصة يف قضاء األحداث، وإشراك الوالد          
                                                                                                                    وحتديد فترة االحتجاز قيد التحقيق وفترة االحتجاز رهن احملاكمة، ال سيما أن الفترة نفسها تنطبق يف احلالتني على                  
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                          ً                                                                  وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن القضاة يتمتعون بسلطة القرار فيما يتعلق باحلكم على                .                        كل من األطفال والكبار   
     ً                                                                               عاماً كما لو كان من الكبار، وألن القانون ال ينص صراحة على حـق زيـارة                   ١٨    و   ١٦         مره بني                 طفل يتراوح ع  

                             ويف اخلتام، يساور اللجنة القلق   .                                                                   األطفال، وألن وسائط اإلعالم ال حتترم يف معظم األحيان حق الطفل يف اخلصوصية   
                                                اكمة أو بعدها، إىل جانب النساء الكبـار يف                                             ً                                    ألن الفتيات يودعن يف الوقت الراهن، سواًء خالل فترة االحتجاز رهن احمل           

   .                                                                                                         مرافق خاصة بالكبار أو يعدن إىل البيت دون احلصول على التوجيه واملشورة الكافيني، أو يودعن يف دور للرعاية البديلة

                                                                           ً     ً                          حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ املعايري املتعلقة بقضاء األحداث تنفيذاً تاماً، وال سيما                  -    ٤٥٧
                      ً                                     من االتفاقية، وذلك فضالً عن قواعـد األمـم املتحـدة              ٣٩           ، واملادة     ٤٠           ، واملادة     ٣٧           من املادة     )  ب (        الفقرة  

                                               ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع جنـوح          )            قواعد بيجني  (                                   الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                 النموذجية
        قواعـد   (                            حداث احملرومني من حريتـهم                                     وقواعد األمم املتحدة حلماية األ      )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (        األحداث  

    ١٠                                                                                                            وتوصي اللجنة الدولية الطرف بوجه خاص على القيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                     ).       هافانا
    ):CRC/C/GC/10, 2007        الوثيقة  (                            بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث 

                           ملنقحة، الذي ينص على رفع سن                                                     أن تتخذ اخلطوات الالزمة العتماد قانون العقوبات بصيغته ا   ) أ (  
     ً                                                                               عاماً، دون تأخري، واحلرص على أن ينص القانون املنقح علـى إدخـال تـدابري                  ١٢                       املسؤولية اجلنائية إىل    

                                                                                                         وعقوبات بديلة ووضع إجراءات جنائية خاصة باألطفال اجلاحنني وتكون متوافقة مع أحكام االتفاقيـة، وأن               
    ١٦                                                               سلطـة القرار خبصوص معاملة الطفل الذي يتراوح عمره بني                                                    تسعى إىل إلغاء األحكام اليت متنح للقضاة      

       ً                        عاماً كما لو كان من الكبار؛  ١٨ و

                                                                                                  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اعتماد سياسة واضحة حتدد عقوبـات بديلـة للجـاحنني                    ) ب (  
   ؛        من الزمن                                                                     األحداث، لضمان عدم حرمان األطفال من حريتهم إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة 

                                                                                                 أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تضمن أن ظروف االحتجاز، يف حالة اللجوء إىل هذا اإلجراء،                   ) ج (  
                                                                                                                  تتوافق مع القانون وحتترم حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية، وأن حترص على فصل األطفال عـن البـالغني                   

                                            سواء خالل فترة االحتجاز رهن احملاكمة أو بعدها؛

                                                                                                  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع سوء معاملة األطفال احملتجزين والتصدي النتهاك حقوقهم، مبـا                  ) د (  
                                                              ً                         فيها احلق يف الزيارة، وأن حترص على أن حتال القضايا اليت هتم أحداثاً إىل احملاكم يف أسرع وقت ممكن؛

                                      عند االقتضاء، لضمان احترام وسـائط                                                                      أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها التدابري التشريعية،             )ه (  
                           اإلعالم حلق الطفل يف اخلصوصية؛

                                                                                                  أن تلتمس املساعدة الفنية وغريها من أشكال التعاون من فريق األمـم املتحـدة املـشترك بـني                     ) و (  
                                                                                                         الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يشمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، واليونيـسيف،                

   .                                                   ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية      ومفوضي
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   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                                                                                     ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتوقيع على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع          -   ٤٥٨
                                                                اد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وتوصي                                                       األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املو      

   .                                           الدولة الطرف بالتصديق عليهما يف أسرع وقت ممكن

   املتابعة والنشر-١٠

          املتابعـة

                                                                                     ً     ً                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ                  -   ٤٥٩
                                                                                                         بينها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو هيئة مماثلة وإىل الربملان واحلكومات والربملانـات                             إجراءات من   

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

        النشـر

                                وري الثاين والردود اخلطية اليت                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الد             -   ٤٦٠
                                                                              ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك باللغات املتداولة يف البلد، بوسائل             )                 املالحظات اخلتامية  (                   قدمتها والتوصيات   

                                                                    ليطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الـشباب            )                          على سبيل املثال ال احلصر     (               منها اإلنترنت   
   .                                                                     هنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها          والفئات امل

   التقرير القادم-١١

    ٣٠                                                                                                         تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع ضمن تقريـر جـامع حبلـول                    -   ٤٦١
                                               ود سببه إىل كثرة التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل  ُ                                         وُيعترب هذا اإلجراء مبثابة اإلجراء االستثنائي يع  .     ٢٠١٠     مارس  /    آذار
                           وتتوقع اللجنة من الدولة       ). CRC/C/118               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠                                         وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير         .    سنة

   .                                                                               الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

                                  ُ   َّ       ً                                       ة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية ُمحدَّثة وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسـية                         تدعو اللجنة الدول    -   ٤٦٢
                                                                                                                     املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات                

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

  ماليزيا: املالحظات اخلتامية

ــا األويل    -   ٤٦٣ ــر ماليزي ــة يف تقري ــرت اللجن ــستيها (CRC/C/MYS/1)                                          نظ ــر    (    ١٢١٧   و    ١٢١٦              يف جل        انظ
CRC/C/SR.1216 ٢               املعقودة يف        ١٢٢٨                       ؛ واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٥                ، املعقودتني يف     )1217    و   

   .         التالية                 املالحظات اخلتامية    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط
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   مقدمة–ألف 

                                                                                                                   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وتالحظ أنه يتبع املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير، مع               -   ٤٦٤
                          بيد أن اللجنة تعـرب عـن     .                                                                          يركز على األحكام القانونية ال على تنفيذ االتفاقية على أرض الواقع                              التقرير يف حد ذاته       أن  

                     كما ترحب بـالردود      .                                                                                            اء ورود التقرير بعد مضي أكثر من تسع سنوات على املوعد الذي كان ينبغي تقدميه فيه                        أسفها إز 
                                      ، وهي ردود قدمت معلومات إضـافية       (CRC/C/MYS/Q/1)                                                            اخلطية اليت وردت بشأن قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة          

   .     الطرف                                                       وأفسحت اجملال أمام تكوين فهم أوضح عن حالة الطفل يف الدولة 

                                                                                                              تالحظ اللجنة مع التقدير وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات، وتالحظ كذلك مع التقـدير                  -   ٤٦٥
   .                                                                                   اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد من أجل تقدمي املزيد من املعلومات واإليضاحات أثناء سري احلوار

   اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                       امللحوظة اليت أدخلتها الدولة الطرف على التنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك                                      تشيد اللجنة بالتحسينات      -   ٤٦٦
   .                                                                     االستثمار املتواصل يف اخلدمات الصحية ويف محاية البنية التحتية ونظام التعليم

            الـسابق               اليت كانت يف     (    ٢٠٠١                                                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء وزارة النهوض باملرأة واألسرة واجملتمع يف عام               -   ٤٦٧
                                                                                            وما تاله من توسيع لنطاق املسؤوليات امللقاة على عاتقها، مبا فيها املساواة بني اجلنـسني                 )                              وزارة النهوض باملرأة واألسرة   

   .                                                  ً وحتقيق رفاهية األسرة وقضايا الطفل وتنمية اجملتمع عموماً

                                دائرة الرعاية االجتماعية، ملعاجلة          ضمن       ٢٠٠٥                ً                                                    تالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير إنشاء شعبة الطفل اخلاصة يف عام              -   ٤٦٨
   .                                قضايا الطفل والتحديات املتعلقة به

                                     ، الذي يسترشد مببادئ االتفاقية ويهـدف   )   ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                           ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفل لعام         -   ٤٦٩
   .                                                                            إىل إتاحة الرعاية جلميع األطفال ومحايتهم ومد يد املساعدة النفسية واالجتماعية إليهم

                                                                                                           تعرب اللجنة عن ترحيبها باعتماد قوانني أخرى كثرية هتدف إىل محاية حقـوق الطفـل وتعزيزهـا، وتـشري                     - ٠  ٤٧
   .                                                املالحظات اخلتامية الواردة أدناه إىل القوانني املذكورة

                                                                                                               تالحظ اللجنة مع التقدير تشكيل فرق حلماية الطفل معنية بتنسيق خدمات الدعم املقدمة على صعيد اجملتمع إىل                   -   ٤٧١
                                                              وتالحظ مع االرتياح أن هذه الفرق تنفـذ بـرامج وقائيـة              .                                                         األطفال احملتاجني إىل الرعاية واألسر اليت تعاين من أزمات        

                                                                      ً                                           من قبيل إنشاء مراكز تعىن بأنشطة الطفل ومراكز التدخل يف حالة األزمات خدمةً لألطفال واألسر يف املنـاطق                    ة       وتأهيلي
   .              املعرضة خلطر كبري

  بات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعو-جيم 

           كـانون     ٢٦                                                                                                     تدرك اللجنة أن كارثة طبيعية استثنائية، سببتها األمواج السنامية اليت حدثت يف احمليط اهلندي يف                  -   ٤٧٢
                                                    ً                                          ، فقد حصدت أرواح الكثريين يف ماليزيا وتركت وراءها آالفاً من األطفال وأسرهم على اخلـط                    ٢٠٠٤       ديسمرب   /    األول
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                                         ً                              وتسلم اللجنة بأن الفيضانات اليت حصلت مؤخراً يف ماليزيـا أدت إىل              .                           ن مأوى وال أسباب معيشية                       الساحلي الغريب بدو  
   .                                                    ً     ً                                  تشريد عدة آالف من األطفال وبأن الفيضانات قد أحلقت دماراً كبرياً بواليات كل من جوهور وباهانغ وساباه

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

   تدابري التنفيذ العامة-١
  )٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤تان املاد(

          التحفظات

   ٧   و ٢   و ١                                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إعادة النظر يف حتفظاهتا على املواد      -   ٤٧٣
ـ          .                من االتفاقية    ٣٧           واملادة     ٢٨           من املادة     )  أ ( ١            والفقرة     ١٥    و   ١٤    و   ١٣ و   ي                                                وترى اللجنة أن الكثري من هذه التحفظات ه

                                    ُ                                                                                  حتفظات ال داعي هلا، بالنظر إىل التقدم املُحرز على صعيد تكييف التشريعات مع متطلبات االتفاقية ويف ضـوء إعـالن                    
                     ً                 ؛ وهو ما استنتجه أيضاً املنتـدى املعـين       ١٩٩٣                                                                 وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام  

ِ     طفل، الذي ُعِقد يف                                    بتحفظات ماليزيا على اتفاقية حقوق ال  ُ    .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩          

                                                                             من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اجلهود اليت تبذهلا من              ٥١              من املادة     ٢                يف ضوء الفقرة      -    ٤٧٤
     من   ٣٧         واملادة   ٢٨         من املادة   )  أ ( ١          والفقرة   ١٥   و  ١٤   و  ١٣   و ٧   و ٢   و ١                                   أجل استعراض طبيعة حتفظاهتا على املواد 

           وق اإلنسان  ـ            ً                                                                              سحبها طبقاً ملا جاء يف إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلق                            االتفاقية، هبدف 
   .    ١٩٩٣      يف عام 

                                        التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  ،     ١٩٩٥                                                                                                               إذ تقر اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عـام                     -   ٤٧٥
                                                                                                                      رى أن من شأن تصديق الدولة على الصكوك الدولية األساسية األخرى حلقوق اإلنسان، أو انضمامها إليها، أن يعـزز                    ت

   .                                                                                               اجلهود اليت تبذهلا للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بضمان اإلعمال الكامل حلقوق مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها

                                                   الصكوك الدولية األساسية األخرى حلقـوق اإلنـسان أو                                                  تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على        -   ٤٧٦
   .             االنضمام إليها

           التشريعات

                                                                                                               تسلم اللجنة بأن مجيع املسلمني خيضعون لقوانني الشريعة والوالية القضائية حملاكم الشريعة فيما يتعلق بـشؤون                  -   ٤٧٧
                                 وتالحظ اللجنة أن هذين النظامني       .     ائية                                                                          األسرة والدين، يف حني خيضع غري املسلمني ألحكام القانون املدين وسلطته القض           

                                                                                                                 يطبقان تعريفني خمتلفني للطفل، وقد يؤدي االختالف يف إعمال حقوق الطفل إىل نزاعات قانونية بني األمهـات غـري                   
                                                                       وترحب اللجنة بتشكيل اللجنة املشتركة فيما بني القطاعات اليت تـضم             .                                            املسلمات واآلباء املتحولني إىل اعتناق اإلسالم     

                                                                                                        ين مسلمني وقضاة من حماكم الشريعة وممارسني قانونيني وممثلني عن األوساط األكادمييـة واحلكومـة ملعاجلـة                        رجال د 
   .                                                                         غري أن اللجنة منشغلة إزاء بطء وترية سن وإصالح القوانني املتصلة بتنفيذ االتفاقية  .                              االختالفات بني النظامني القانونيني
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                                                                       اسة دولية مقارنة عن آثار النظام القانوين املزدوج القـائم علـى                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري در        -   ٤٧٨
                                                                                                                          القانون املدين وقانون الشريعة، وأن تستند إىل نتائج هذا التقييم يف اختاذ التدابري الالزمة إلصالح هذا النظام املزدوج                  

       ُ   ِ      ً        ميكن أن ُيوجِد حلوالً منسجمة                                                                                   بغية إزالة أوجه التناقض بني النظامني القانونيني ووضع إطار يتسم مبزيد من االتساق و      
                وتوصي اللجنـة     .                                                                                    ملسائل من قبيل اخلالفات اليت تنشب بني املسلمني وغري املسلمني فيما خيص قانون األسرة             

                 ً                                                                                  الدولة الطرف أيضاً بإجراء استعراض شامل لإلطار القانوين الوطين من أجل ضمان توافقه بشكل تـام مـع         
                                                                   ة الدولة الطرف كذلك باختاذ مجيع التدابري الـضرورية للتعجيـل                       وتوصي اللجن   .                          مبادئ االتفاقية وأحكامها  

   .                               بعملية اإلصالحات القانونية الالزمة

                   خطة العمل الوطنية

                                                                 ً                                                تالحظ اللجنة أن وزارة شؤون املرأة واألسرة والنهوض باجملتمع ماضية حالياً يف عملية وضع الـصيغة النهائيـة                    -   ٤٧٩
   .                            ً                               طفال، حيث سيجري تنسيقها وفقاً للسياسة الوطنية املتعلقة بالطفل                                    خلطة عمل وطنية ثانية وشاملة من أجل األ

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٤٨٠

                                                             ً      ً                        ضمان توجيه مجيع األنشطة املتصلة خبطة العمل الوطنية الثانية توجيهاً واضحاً حنو إعمـال                 ) أ (  
                                 وأن تراعي اخلطة الوثيقة اخلتاميـة                                                                      طائفة حقوق الطفل بأكملها على غرار ما هو منصوص عليه يف االتفاقية،      

                                                                                   ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفـل              "                عامل صاحل لألطفال   "         املعنونة  
   ؛ ) ٢ /  ٢٧-               مرفق القرار دإ   (    ٢٠٠٢     مايو  /              املعقودة يف أيار

      ً                           وفعاالً على مجيـع املـستويات                                                            ً     ً          تقدمي جدول زمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية تنفيذاً كامالً            ) ب (  
                                                                          وختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية هلا وإنشاء آليات متابعة مناسبة لذلك؛

                                                                                           مواصلة العمل على ضمان مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشباب واألطفال، يف مجيع نـواحي                ) ج (  
   .                                 عملية التنفيذ مشاركة واسعة النطاق

         التنسيق

                                                            جملس تنسيق أنشطة محاية الطفل املنشأ مبوجب قانون الطفـل            :                                  نة مع االرتياح تشكيل جملسني، مها               تالحظ اللج   -   ٤٨١
                                                                                          ، وهو اهليئة الرئيسية املكلفة مبهمة إسداء املشورة إىل وزير شـؤون املـرأة واألسـرة                 )   ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١      لعام  

                                                    يق استخدام املوارد املستمدة مـن خمتلـف اإلدارات                                                                          والنهوض باجملتمع بشأن مجيع النواحي املتعلقة حبماية الطفل، وتنس        
                   ، وهو مبثابة مركز       ٢٠٠١                                                                                            احلكومية املعنية حبماية الطفل؛ وكذلك اجمللس الوطين االستشاري لشؤون الطفل، املنشأ يف عام              

     نفيذ                                                          ومع ذلك، فاللجنة منشغلة حيال قصور تنسيق جوانب الت          .                                                     اتصال وطين معين بتحقيق رفاهية األطفال والنهوض هبم       
   .                                                                            على املستويني األفقي والعمودي، مبا يف ذلك على صعيد احلكومة والواليات واجملتمعات احمللية

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التنسيق بني اهليئات واملؤسسات العاملة يف جمال حقوق الطفـل          -   ٤٨٢
                                  وتوصي اللجنة جملس تنسيق أنشطة محاية   .           يع الواليات                                                         على مجيع املستويات بغية ضمان التنفيذ املتماثل لالتفاقية يف مج  
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                                                                               ً                                         الطفل بإعداد تقارير منتظمة عن رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية وبنشر هذه التقارير نشراً واسع النطاق علـى مجيـع                   
   .             مستويات اجملتمع

              الرصد املستقل

                               ن املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان                    مبوجب القانو  (SUHAKAM)                                                  ترحب اللجنة بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان مباليزيا          -   ٤٨٣
        ً                                                                                        ، وخصوصاً بالوالية املوكلة إىل اللجنة اليت تشمل إجراء حتليالت واالضطالع بأنشطة لرفع مـستوى                   ١٩٩٩               مباليزيا لعام   

                                                                                                                    الوعي وأنشطة تدريب، إىل جانب تلقي شكاوى األفراد املتعلقة بانتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان والتحقيـق فيهـا،                 
                                                                                        وتالحظ اللجنة مع التقدير أن جلنة حقوق اإلنسان مباليزيا تتوىل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      .      حتجاز                 وزيارة مواقع اال  

   .                                                                                        من خالل األفرقة العاملة التابعة هلا، وتعقد بانتظام اجتماعات مائدة مستديرة لتناول حالة الطفل

                                           ليزيا مبوارد بشرية ومالية وتقنية كافية                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تزويد جلنة حقوق اإلنسان مبا            -   ٤٨٤
                                 ً     ً                         ُ                                                      وبعدد كاف من املوظفني املدربني تدريباً جيداً على رصد وتقييم التقدم املُحرز يف تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيدين                   

                                        وتشدد اللجنة على ضرورة ضمان وصـول         .                                                                   الوطين واحمللي، وعلى تلقي شكاوى األطفال والتحقيق فيها ومعاجلتها        
                                                                                   وينبغي للدولة الطرف أن تراعي يف معرض اختاذها هذه اإلجراءات مراعـاة تامـة                .                   هذه اآللية بسهولة              األطفال إىل   

                                                                            بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفـل              )     ٢٠٠٢   ( ٢                           تعليق اللجنة العام رقم     
   .(CRC/GC/2002/2)        ومحايتها 

             ختصيص املوارد

                                                                              لة الطرف لتوظيفها استثمارات كبرية يف اخلدمات االجتماعية والصحية وخـدمات                                 تثين اللجنة على الدو     -    ٤٨٥
                                                                                                                   التعليم ومحاية الطفل، غري أهنا تعرب عن أسفها حيال عدم تقدير تأثري خمصصات امليزانية على إعمال حقوق الطفل                  

   .      ً       ً  تقديراً منهجياً

                                  مليزانية الالزمة إلعمال حقوق الطفـل                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إعطاء األولوية ملخصصات ا           -   ٤٨٦
                                                                                                                  يف حدود أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة للخدمات االجتماعية والصحية وخدمات التعليم ومحايـة الطفـل، وأن                  

                    األورانـغ أسـلي،             كأطفـال    (                                                                                  ختصص املزيد من املوارد لتنفيذ تدابري خاصة حلماية اجلماعات الضعيفة من األطفال             
                                                                                          يف ظل صعوبات اقتصادية، وأطفال السكان األصليني ممن يعيشون يف أماكن نائية، وأطفال                                    واألطفال الذين يعيشون  

                              ً               ً       ً                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن جتري تقديراً منـهجياً لتـأثري               ).                                        العمال املهاجرين واألطفال ضحايا االجتار    
                                      من امليزانية على األشخاص الـذين                                                                         ً            خمصصات امليزانية على إعمال حقوق الطفل وحتديد مبالغ ونسب ما ينفق سنوياً           

   .     سنة  ١٨               تقل أعمارهم عن 

             مجع البيانات

               ً                                                                                                      حتيط اللجنة علماً بالبيانات اإلحصائية الشاملة املقدمة يف التقرير، وال سيما يف الردود اخلطية على قائمة املسائل                   -   ٤٨٧
                                         مع البيانات فيما خيـص مجيـع اجملـاالت                                                                   بيد أهنا تعرب عن أسفها إزاء االفتقار إىل نظام وطين جل            .                    اليت وضعتها اللجنة  

                                                                                           ً                            املشمولة باالتفاقية، األمر الذي يقيد قدرة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وبرامج مناسبة، وخصوصاً فيمـا يتعلـق               
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            ً يشمل ذلك مثالً  (                                                                                            باألطفال غري احلاصلني على خدمات كافية واملناطق اجلغرافية اليت ال حتصل على ما يكفي من اخلدمات          
        وتعـرب     ).                                               والسكان األصليني يف كل من ساباه وساراواك                    األورانغ أسلي                                         اسات املتعلقة بالفقر يف أوساط مجاعات           الدر

           ً                                         ً                                                                        اللجنة أيضاً عن أسفها لعدم كفاية البيانات املتعلقة مثالً باألطفال غري املاليزيني املقيمني يف ماليزيا، وموضوع العنف ضد                  
   .                               ً                  استغاللية، واستغالل األطفال جنسياً، واألطفال العاملني                                 األطفال، واألطفال ضحايا االجتار ألغراض

                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات عن طريق إنشاء قاعدة بيانـات مركزيـة                   -   ٤٨٨
                                                                                                               وطنية عن األطفال، وبوضع مؤشرات متساوقة مع االتفاقية من أجل ضمان مجع البيانات عن كل اجملاالت املشمولة                

                 واجلنس واملنـاطق     )      ً   عاماً   ١٨                                           فيما خيص األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         (                       ً                باالتفاقية وتصنيفها، مثالً حبسب العمر      
                                  أي مجاعات األطفال الذين ال تتاح       (                                                                      احلضرية واملناطق الريفية، وحبسب فئة األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة           

          األورانـغ                                              لى ما يكفي من اخلدمات، مبا يشمل أطفال                                                             هلم خدمات كافية، واملناطق اجلغرافية اليت ال حتصل ع        
                                                                                                       وأطفال السكان األصليني يف كل من ساباه وساراواك، واألطفال غري املاليزيني ممن يعيـشون مباليزيـا                     أسلي

                                                                  ُ            ً                        واألطفال ضحايا العنف وضحايا االجتار ألغراض استغاللية، مبن فيهم األطفال املُستغلون جنسياً واألطفـال              
                                                                                           صي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تستفيد من هذه املؤشرات والبيانات اجملمعة يف تسهيل                 وتو   ).         العاملون

   .                                          صياغة سياسات وبرامج ترمي إىل تنفيذ االتفاقية

                             نشر االتفاقية وأنشطة التدريب

      العمل                                                                                                         ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز مستوى الوعي حبقوق الطفل، مبا يف ذلك حلقات                   -   ٤٨٩
                                                                                                                        اخلاصة برفع مستوى الوعي اليت تنظمها إدارة الضمان االجتماعي، وجبهودها الرامية إىل نشر االتفاقية من خالل التعاون                 

          ومع ذلك،    .                                                   وجلنة حقوق اإلنسان مباليزيا واملنظمات غري احلكومية        )          اليونيسيف (                                          الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للطفولة       
                                       ً                                           صلة االهتمام بتعليم األطفال واجلمهور عموماً واالضطالع بأنشطة لتـدريب الفئـات                                             ترى اللجنة أن من الضروري موا     
   .                           املهنية على إعمال حقوق الطفل

                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل نشر االتفاقية ليطلع عليهـا األطفـال ووالـديهم                   -   ٤٩٠
                  ً                                          اسبة واملهيأة خصيصاً لألطفال إىل خمتلف اللغات املتداولة يف                                                                واجلمهور على نطاق أوسع، مبا يف ذلك ترمجة املواد املن         

                                                                                                                   ماليزيا، مبا فيها اللغات اليت يتحدث هبا األطفال املهاجرون واألطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئـون وأطفـال                 
             يـة بـشأن                                                                                         وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية منهج             .               السكان األصليني 

                                                                                                                 أحكام االتفاقية لصاحل مجيع الفئات املهنية العاملة من أجل األطفـال ومعهـم، كـاملوظفني املـدنيني واملدرسـني                   
                                   والقضاة واحملامني واملوظفني املعنـيني       )                              مبن فيهم أخصائيو علم النفس     (                                       واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني الصحيني     

   .              بإنفاذ القانون

   تعريف الطفل-٢
  )١املادة (

   ١                                                                                                 تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها يف ضرورة إعادة النظر يف القوانني غري املطابقة لتعريف الطفل مبوجب املادة   -   ٤٩١
                                                                           بيد أن اللجنة منشغلة إزاء وجود أوجه تباين يف القوانني الوطنية، إذ              .                                                      من االتفاقية لضمان تطابقها مع االتفاقية بشكل تام       
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   ً                                       مثالً الطفل بأنه شخص مل يكمل الرابعـة          )    ٣٥٠              القانون رقم      (    ١٩٩٦                   ال والشباب لعام        األطف  )        استخدام (             يعرف قانون   
  .         سـنة    ١٨                              بأنه شخص يقل عمـره عـن          )    ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                                   عشرة من عمره، بينما يعرفه قانون الطفل لعام         

                            ى سبيل املثال، لـيس هنـاك                     ً                                                                           وتالحظ اللجنة أيضاً بانشغال أوجه التناقض بني أحكام القانون املدين وقانون الشريعة؛ فعل            
                        وقانون األسرة املـسلمة      )    ١٦٤              القانون رقم      ) (              الزواج والطالق  (                           املتعلق بإصالح القانون         ١٩٧٦                        انسجام بني قانون عام     

   .                                      فيما يتعلق بتعيني احلد األدىن لسن الزواج    ١٩٨٤     لعام   )              اإلقليم االحتادي (

                                                         زمة ملواءمة تعريف الطفل يف القوانني الوطنية، مبـا يف                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الال         -   ٤٩٢
   .               ُ                                                                ذلك املصطلحات املُستعملة هلذا الغرض، لكي يتسىن إزالة ما يعتريها من أوجه تباين وتناقض

   املبادئ العامة-٣
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

             عدم التمييز

                       ً              من الدستور االحتادي، فـضالً عـن         ٨   ة                                                                        مع أن اللجنة تالحظ مع التقدير مبدأ عدم التمييز الوارد يف املاد             -    ٤٩٣
                                                    ، والتدابري اخلاصة املتخذة لتطوير ومحايـة حالـة          )   ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                      وروده يف ديباجة قانون الطفل لعام       

                                                                                                           السكان األصليني ووجودهم، فإهنا تعرب عن انشغاهلا إزاء احتمال أن يواجه الكثري من أطفال اجلماعات الـضعيفة           
       ُ                                   وأطفالُ السكان األصليني وأطفال األقليات ممن              األورانغ أسلي،                   وهؤالء األطفال هم من   .             حلياة اليومية     ً      ً      متييزاً فعلياً يف ا

    كغري  (                                                                                                  يعيشون يف كل من ساباه وساراواك، وال سيما يف املناطق النائية، واألطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون     
             ، واألطفـال    )                     اخلاصـة بـالالجئني    IMM13            ريح املرور                                                          املسجلني من أطفال الالجئني الفلبينيني الذين حيملون تصا       
                                                          وإذ تسلم اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف          .                                                       املولودون خارج نطاق الزواج وأطفال العمال املهاجرين      

     طفال                                                                                                      يف تقدمي خدمات عالية اجلودة يف املناطق النائية من البلد، فإن القلق يساورها إزاء استمرار معاناة الكثري من األ
                              وهي منشغلة إزاء عدم كفاية       .                                                                              من أوجه التفاوت يف احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية وخدمات التعليم          

   .                                                       اجلهود املبذولة ملعاجلة مسألة التمييز على أساس امليول اجلنسية

             ً   أن جتري تقييماً                                                                                 وغريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب             ٢               يف ضوء املادة      -   ٤٩٤
     ً        ً                                                                                                        دقيقاً ومنتظماً ألوجه التفاوت القائمة فيما خيص متتع األطفال حبقوقهم وأن تستند إىل هذا التقييم يف اختاذ اخلطوات                  

          األورانـغ                         وهؤالء األطفال هم من       .                                                                              الضرورية ملنع ومكافحة أوجه التفاوت التمييزية ضد أطفال اجلماعات الضعيفة         
                                                                                   ني وأطفال األقليات ممن يعيشون يف كل من ساباه وساراواك، وال سيما يف املنـاطق                      ُ                 وأطفالُ السكان األصلي        أسلي،

                                                            كغري املسجلني من أطفال الالجئني الفلبينيني الـذين حيملـون           (                                                    النائية، واألطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون       
   .                      وأطفال العمال املهاجرين                                    ، واألطفال املولودون خارج نطاق الزواج  )               اخلاصة بالالجئنيIMM13             جوازات املرور 

                                                                                                               برغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني، تالحظ اللجنة بانشغال أن االستمرار                  -   ٤٩٥
                                                                  ً                         ً     ً                          يف اختاذ مواقف منطية بشأن أدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما ال يزال عائقاً حيول دون متتع الفتيات متتعاً كامالً جبميـع                    

   .                        ق اإلنسان واحلريات األساسية   حقو
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                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة معاجلة املشاكل اليت تواجهها الفتيات ورفع مستوى وعي الـسكان                  -   ٤٩٦
               وتقترح اللجنة    .                                                                  كما توصي بأن جتري الدولة الطرف دراسة عن مناذج أدوار اجلنسني            .                                باملساواة بني الفتيات والفتيان   

                                                                                      حملليني والدينيني وغريهم من الزعماء ألداء دور أكثر فعالية يف تعضيد اجلهود الرامية                                        توجيه دعوة إىل الزعماء ا    
        وتوصـي    .                                                                                                 إىل منع التمييز ضد الفتيات والقضاء عليه، وتقدمي إرشادات إىل اجملتمعات احمللية يف هذا اخلصوص              

                         ً        وضع مناهج مدرسية، استناداً إىل                ً                                                                       اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز دور املرأة الشامل يف اجملتمع، بوسائل منها             
                                                                                                                   ما أوصت به جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا بشأن تقرير ماليزيا اجلامع لتقريريها                  

        مـن     ١٦    و   ١٥          الفقرتان     (    ٢٠٠٦                                                                            الدوريني األويل والثاين ، وذلك يف دورهتا اخلامسة والثالثني املعقودة يف عام             
    ).CEDAW/C/MYS/CO/2        الوثيقة 

                                                                                                  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما تتخـذه مـن تـدابري            -   ٤٩٧
                                                                                                                       وتضعه من برامج ذات صلة باالتفاقية تكون اعتمدهتا ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العـاملي                  

ُ          انب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام                                          ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األج         ً ، مراعيةً     ٢٠٠١                                
    . (CRC/GC/2001/1)                   بشأن أهداف التعليم   )     ٢٠٠١ ( ١                             يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم 

                ُ   مصاحل الطفل الفُضلى

                           الذي يتضمن مبدأ مصاحل الطفل   )    ٦١١            القانون رقم    (    ٢٠٠١                                              تالحظ اللجنة مع التقدير أحكام قانون الطفل لعام   -   ٤٩٨
                                                        بيد أهنا منشغلة إزاء عدم تطبيق هذا املبدأ العـام            .    ُ              ً                                                   الفُضلى، وحتيط علماً بقوانني وطنية أخرى كثرية تنص على هذا املبدأ          

      ً     ً                                                                           ً                             تطبيقاً كامالً وعدم دجمه حسب األصول يف إطار تنفيذ تشريعات الدولة الطرف وسياساهتا وبراجمها، فضالً عن عدم دجمه                  
                            ً                                                       مع أن الدولة الطرف تعرب، مثالً، عن عزمها الوطيد علـى عـدم فـصل األطفـال                و  .                                يف القرارات اإلدارية والقضائية   

        القانون    (  ٦٣ /    ١٩٥٩                                                                                      ن عن والديهم املهاجرين املقرر ترحيلهم، فإن تنفيذ األحكام احلالية لقانون اهلجرة             ـ        املهاجري
                ون فصل األطفال                                                                                       يؤدي إىل احتجاز العمال املهاجرين وترحيلهم من دون بذل جهود فعلية للحيلولة د              )    ١٥٥     رقم  

  )                   الـزواج والطـالق    (                           املتعلق بإصالح القانون         ١٩٧٦  َ       ونَ عام   ـ  ً         اً أن قان  ـ       ة أيض ـ             وتالحظ اللجن   .  مـ           عن والديه 
َ                                                                                         ، والنظَم األساسية اإلسالمية املتعلقة باألسرة، يستندان إىل افتراض أساسي مفاده أن األم هـي                )   ١٦٤              القانون رقم    (        

   .                           ُ           ً       ً   عتبار املتعلق مبصاحل الطفل الفُضلى اهتماماً ثانوياً                                       أفضل شخص حييط الطفل بالرعاية، ويوليان اال

                                                                                   من االتفاقية، تؤكد اللجنة على أن االتفاقية غري قابلة للتجزئة وأن موادها              ٣              من املادة     ١                  فيما خيص الفقرة      -   ٤٩٩
ـ        .                           ُ                                                  مترابطة وأن مصاحل الطفل الفُضلى مبدأ عام ذو صلة بتنفيذ االتفاقية ككل                   رف أن                                   وينبغي أن تكفل الدولـة الط

                                                                                                                     يكون هذا املبدأ من اهتماماهتا األساسية، مع مراعاته يف مجيع تنقيحات التشريعات ويف القرارات القضائية واإلدارية                
   .                                            واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

                            احلق يف احلياة والبقاء والنمو

      ١٩٧٥                                        أهنا ستعدل األنظمة األساسيــة لعـام                                                                     ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومؤداها           -   ٥٠٠
                ً                    ُ                           وحتيط اللجنة علماً بأن عقوبة اإلعدام ال ُتفرض يف واقع األمر             .                                       إللغاء فرض عقوبة اإلعدام على األطفال       )                القضايا األمنية  (
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        الطرف مل      ً                                                             عاماً يف وقت ارتكاهبا، غري أهنا تالحظ بقلق شديد أن الدولة               ١٨                                             على مرتكيب اجلرائم الذين تقل أعمارهم عن        
   .  ٣٧                         تسحب بعد حتفظها على املادة 

                                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل على سبيل األولوية باختاذ التدابري الراميـة إىل تعـديل األنظمـة                    -   ٥٠١
                               وفيما يتعلق بتحفظ الدولة الطرف   .                                  إللغاء فرض عقوبة اإلعدام على األطفال  )               القضايا األمنية   (    ١٩٧٥             األساسية لعام 

   .      أعاله   ٤٧٤                                               ، تشري اللجنة إىل تعليقها السابق الوارد يف الفقرة   ٣٧          على املادة 

                                      ً                                                                     تالحظ اللجنة بانشغال العدد املرتفع نسبياً للوفيات واإلصابات النامجة عن احلوادث يف صفوف األطفال، مبـا                  -   ٥٠٢
   .                                                                            فيها حوادث الطرق والغرق، برغم اختاذ الدولة الطرف تدابري خمتلفة ملعاجلة هذه املشكلة

                                                             ُ                                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا قدر املُستطاع ملنع وفيات األطفال النامجـة                  -   ٥٠٣
                                                ً       ً                                                         عن احلوادث عن طريق تعزيز التشريعات القائمة تعزيزاً منهجياً وتنظيم محالت لرفع مستوى الوعي ووضع بـرامج                 

   .                                               ً تعليمية موجهة إىل الوالدين واألطفال واجلمهور عموماً

                 ترام آراء الطفل  اح

                                                                                                    تالحظ اللجنة مع التقدير أن الفرصة متاحة أمام األطفال للتعبري عن آرائهم بـشأن سياسـات احلكومـة             -    ٥٠٤
                                          بيد أهنا تعرب عن قلقها من أن النظرة          .                                                                       وبراجمها وخبصوص املسائل املتعلقة بالطفل من خالل جملس الشباب املاليزي         

                         ً         ً                        للوالدين واألفراد األكرب سناً ال أشخاصاً لديهم حقوق، إمنا تعرقل   " ُ  ْ  ً   ُملْكاً  "     اء و                                  التقليدية إىل األطفال اليت تعتربهم أشي
                 ً                    وتالحظ اللجنة أيضاً مع االنشغال أن        .                                                                         متتعهم حبق التعبري عن آرائهم واملشاركة يف األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي          

      وتعرب   .                                        واقع أمره لسلطة القاضي التقديرية                                                                             قرار االستماع إىل الطفل أثناء اإلجراءات القانونية واإلدارية متروك يف         
   .            ً     ً                    ال يتضمن حكماً حمدداً بشأن مشاركة الطفل  )    ٦١١            القانون رقم    (    ٢٠٠١                                    اللجنة عن أسفها ألن قانون الطفل لعام 

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز بشكل ملحوظ اجلهود اليت تبذهلا، مبا فيها املتعلق منها بامليدان                  -    ٥٠٥
                                                                                               مان مشاركة األطفال وإشراكهم بفعالية يف مجيع القرارات اليت تؤثر عليهم على صعيد األسـرة                            التشريعي، لض 

                         وتوصي اللجنـة بتـوخي       .                من االتفاقية    ١٢                                               ً                واملدرسة وسائر املؤسسات واجملتمعات احمللية، وذلك وفقاً للمادة         
                                 واإلدارية وغريها من القرارات اليت                                                                  املنهجية يف االستماع إىل آراء األطفال ومراعاهتا يف مجيع القرارات القضائية

                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى االسـتمرار يف           .                                                 تؤثر عليهم، وذلك حبسب سن الطفل ومستوى نضجه       
                                 وعالوة على ذلك، توجه اللجنـة        .                                                                            التعاون مع منظمات اجملتمع املدين وعلى تعزيز التعاون معها يف هذا الصدد           

      ٢٠٠٦         سـبتمرب    /        أيلول   ١٥                                                       عتمدة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف                                                 انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات امل     
   .                                بشأن حق الطفل يف االستماع إىل آرائه
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   احلقوق املدنية واحلريات-٤
  )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

               تسجيل املواليد

                                             لفعال لتسجيل املواليد، مبا يف ذلك استخدام وحدات                                                مع أن اللجنة تثين على الدولة الطرف بشأن نظامها ا  -    ٥٠٦
                                                                                                             متنقلة لتسجيلهم، فإهنا تالحظ مع القلق أن حاالت التأخر يف تسجيل املواليد ختضع لفرض رسوم إضافية، كما                 
                                                                                                        تالحظ بانشغال أن األطفال غري املاليزيني املولودين يف ماليزيا، مثل طاليب اللجوء واألطفال الالجئني إىل جانـب          

                                                                               العمال املهاجرين وأطفال األمهات العازبات واألطفال املولودين يف مناطق نائية من البلد                      املسجلني من أطفال    غري
   .                         معرضون الحتمال عدم تسجيلهم

                                                                                             من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطبيق نظام فعال وجماين لتـسجيل                ٧               يف ضوء املادة      -   ٥٠٧
                                                                                         يشمل إقليمها ككل، وأن تنظم محالت لرفع مستوى الوعي للوصول إىل أبعـد املنـاطق يف                                         املواليد يف مجيع املراحل     

                                                     ُ ّ                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني نظام تسجيل املواليد املُطّبق على األطفال غري املاليزيني املولودين يف                 .        إقليمها
                                   وينبغي إفساح اجملال يف الوقت ذاتـه      .         البلد                                                                          ماليزيا وأطفال األمهات العازبات واألطفال املولودين يف مناطق نائية من         

                                                                                                   أمام األطفال الذين ليس لديهم وثائق لكي حيصلوا على اخلدمات األساسية، كالصحة والتعليم، ريثما جيري تسجيلهم 
   .           على حنو سليم

                                  احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي

                             ً                     يشمل حقه يف تقدمي الشكاوى علناً واحلصول على                                                                       يساور اللجنة انشغال من أن حق الطفل يف حرية التعبري، مبا            -   ٥٠٨
   .                                                                  ً          املعلومات، وحقه يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، غري مضمونة متاماً يف املمارسة

                                                                                                          تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلعمال الفعلي الكامل حلق الطفل يف                  -   ٥٠٩
    ١٥   و  ١٣                                                                      معيات والتجمع السلمي، كما تشجعها على إعادة النظر يف حتفظاهتا بشأن املادتني                      حرية التعبري وتكوين اجل

   .                        من االتفاقية من أجل سحبها

                                                                         التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

      ٢٠٠١                            م قانـون الطفـل لعـام                                                                                  إذ ترحب اللجنة ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأهنا سوف تعـدل أحكـا             -   ٥١٠
                                                                                         ، الذي ينص على معاقبة األطفال الذكور بضرهبم باخليزران، فإهنا تعرب عـن بالغ قلقهـا مـن أن      )   ٦١١              القانون رقم    (

                                                                           ُ         ً                                      الضرب باخليزران ال يزال عقوبة جزائية شرعية ينص عليها القانون املذكور، ومن أنه ُيطبق أيـضاً كتـدبري تـأدييب يف                     
   .               املؤسسات اإلصالحية

                                      ً                                                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً بإلغاء مجيع ضروب العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو                 -    ٥١١
                                                                                                  املهينة، مبا فيها الضرب باخليزران وسائر أشكال العقوبة البدنية املفروضة على األشخاص الـذين يرتكبـون     

                                        املؤسسات اإلصالحية، مع مراعاة تعليق           ً     ُ                          عاماً، واملُطبقة كتدبري تأدييب يف       ١٨                               جرائم عندما يكونون دون سن      
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                                                                               بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغري ذلك من أشكال العقوبة               )     ٢٠٠٦   ( ٨                    اللجنة العام رقم    
   .(CRC/C/GC/8)                  القاسية أو املهينة 

   البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
  ٢١-١٩ و١١-٩ واملواد ١٨ من املادة ٢-١ والفقرتان ٥املادة (

  )٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥و

                            مسؤوليات الوالدين ومساعدهتم

                                                                                                         تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تطوير مؤسسة األسرة وتعزيزها، مبا                  -    ٥١٢
             نة تالحظ مـع             ومع أن اللج  .                                                                          يف ذلك املبادرة الرامية إىل وضع مشروع سياسة وخطة عمل وطنيتني بشأن األسرة      

                                                    ، الذي يساعد الوالدين يف تربية أطفاهلم، فإهنا منـشغلة   "                     حلقات العمل التفاعلية "                               التقدير الربنامج املعروف باسم    
                   ً                                                                                                إزاء افتقارهم غالباً، من بني أمور أخرى، إىل املهارات اليت تؤهلهم لالستماع إىل آراء أطفاهلم ومراعاهتا كمـا                  

   )   ٦١١                القـانون رقـم      (    ٢٠٠١                                      من اجلزء السابع من قانون الطفل لعام    ٤٦            زاء املادة                                وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إ      .      ينبغي
                                                                                           ، اليت جتيز للوالدين أن يطلبا إىل احملكمة اخلاصة باألطفال أن تتخذ تدابري بشأن طفلهما                "              األطفال العاصني  "      بشأن  

                            عتمدة ومدارس هنري غـورين                                                                  ويؤدي ذلك إىل إيداع الكثري من هؤالء األطفال يف املدارس امل             ".      ً عاصياً "          إذا كان   
   .                                                                 واألقسام الداخلية اخلاضعة ملراقبة السلوك مبعية األطفال املخالفني للقانون

                              من االتفاقية، على مضاعفة       ١٨              من املادة     ٢    و  ١             والفقرتني    ٥                                             تشجع اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املادة          -   ٥١٣
                     ً                          ما عن طريق دعمهما مثالً، مبا يشمل تدريبهما                                                                          جهودها يف ميدان تطوير جوانب تثقيف الوالدين ورفع مستوى وعيه         

    ٤٦                                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض املادة          .                                                       على اإلرشاد األبوي وعلى املهارات واملسؤوليات املشتركة      
                      ، هبدف إلغاء احتجاز     "              األطفال العاصني  "      بشأن    )    ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                          من اجلزء السابع من قانون الطفل لعام        

ً                                                                       لغاء إيداعهم يف مؤسسات الرعاية بناًء على هذا احلكم، وتوصيها بتقدمي خدمات خاصـة إىل الوالـدين                           األطفال وإ                                   
                                                                                                                    اللذين يواجهان صعوبات يف تربية أطفاهلما، مبا يف ذلك االستمرار يف عقد حلقات العمل التفاعلية، إىل جانب تقدمي                  

   .                           ألسرة برمتها يف عملية التشاور                                                    خدمات الدعم املتعلقة بالرعاية يف املرتل واجملتمع، وإشراك ا

                                       الرعاية البديلة والرعاية داخل املؤسسات

                  وترحـب اللجنـة      .                         ً     ً      ً                                                       تالحظ اللجنة أن هناك عدداً قليالً نسبياً من األطفال يعيشون يف مؤسسات الرعاية مباليزيا               -   ٥١٤
                                   ، وال سيما إشراك األطفال يف وضع        "                            بإدارة مراكز رعاية األطفال    "                                                         بنظام دور األطفال الصغرية واملبادئ التوجيهية املتعلقة        

                                                                                                   ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تقييم شامل لنظام الرعاية البديلة، وتالحظ بقلق                 .                       هذه املبادئ التوجيهية  
   .                                                                       أن نوعية دور األطفال اليت تديرها منظمات غري حكومية تظل جمهولة يف أغلب األحيان

                          ُ                                                   قوم، مع مراعاة التوصيات املُعتمدة يف يوم املناقشة العامة الـيت أجرهتـا                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -   ٥١٥
  ،  )CRC/C/153                   انظـر الوثيقـة      (                                              بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين            ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ١٦           اللجنة يف   

                       طفال الذين يعيشون يف                                                                                                         بإجراء تقييم شامل ووطين لنظام الرعاية البديلة وأن تستند إىل نتائج هذا التقييم يف تزويد األ               
                                                                                                                 إطار رعاية بديلة لألسرة، مبا يف ذلك األسر احلاضنة واملؤسسات اإليوائية العمومية واخلاصـة واجلهـات املقدمـة                  
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                 ً               وتوصي اللجنة أيـضاً الدولـة        .                                                                                  للرعاية، خبدمات اجتماعية وتعليمية كافية مهيأة على حنو يليب احتياجات األطفال          
                                   ً                                           قي شكاوى األطفال اخلاضعني للرعاية، فضالً عن إجراء اسـتعراض دوري منـتظم                                             الطرف بإنشاء آليات فعالة لتل    

   .                                                ُ   وفعال إليداع األطفال مع مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفُضلى

                ً                                                                                  توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل تقيد املنظمات غري احلكومية اليت تسعى إىل حتقيق ربح وتلـك           -   ٥١٦
                                         ً     ً                  ً                  واء مببادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل تقيداً كامالً، كأن تكفل ذلك مثالً بوضع                                              اليت ال تسعى إىل ذلك على حد س       

                                                                    وفيما يتعلق خبصخصة اخلدمات أو التعاقد على تقدميها مع منظمـات             .                                           مبادئ توجيهية ومعايري بشأن تقدمي اخلدمات     
                            ملوردة للخـدمات وبكفالـة                                                                                             غري حكومية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإبرام اتفاقات مبينة بالتفصيل مع اجلهات ا            

   .                                         فعالية رصد تنفيذ العملية برمتها وشفافيتها

       التبين

                                    ً        ً                                                                 تسلم اللجنة بأن لدى الدولة الطرف منطاً تقليدياً لتبين األطفال غري املسلمني إىل جانب منطها اإلسالمي حلضانة                   -   ٥١٧
                                       ق حيال عدم وجود قانون وطين موحد للتبين                                                           وفيما خيص تبين األطفال غري املسلمني، يساور اللجنة القل          .               األطفال املسلمني 

                 ً                                    وتعرب اللجنة أيضاً عن انشغاهلا إزاء تفشي حـاالت           .                                                                   مباليزيا وحيال اختالف إجراءات التبين فيما بني الواليات املاليزية        
   .                      ُ                   التبين غري الرمسية اليت ال ُتسجل وال ختضع للرقابة

                                                      ر التشريعي للتبين على الصعيد احمللي عن طريق سـن                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف اإلطا          -   ٥١٨
                                    وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى         .                                                                              قانون وطين موحد للتبين بغية تنظيم مسألة تبين األطفال غري املسلمني مباليزيا           

        تبين على                   أما فيما يتعلق بال  .                                                         ُ                   تعزيز جهودها الرامية إىل منع تبين األطفال غري الرمسي، الذي ال ُيسجل وال خيضع للرقابة
                                                                                                                الصعيد الدويل، فإهنا توصي الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعـاون يف جمـال            

    ).    ١٩٩٣ (                      التبين فيما بني البلدان 

                                     العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة

                                يعاجل موضوع العنف ضد األطفال،       )   ١١ ٦              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                                   تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون الطفل لعام           -   ٥١٩
                                                                                                                كالعنف اجلسدي واجلنسي والنفسي والعاطفي، إىل جانب معاجلة التخلي عن األطفال وإمهاهلم، وأن قانون العقوبـات                

          ً                                وتالحظ أيضاً مع التقدير أن قـانون مكافحـة     .     ٢٠٠٢      أغسطس  /  ِّ                         جيرِّم سفاح احملارم منذ شهر آب    )    ٥٧٤              القانون رقم    (
                             كما تالحظ مع التقدير رغبة       .                                         حيمي الطفل من العنف داخل نطاق األسرة        )    ٥٢١              القانون رقم      (    ١٩٩٤                   العنف املرتيل لعام  

                         ُ                            ومع ذلك، وبرغم التدابري املُتخذة لتوفري احلماية من          .                                                                الدولة الطرف يف إنشاء خط هاتفي مباشر وجماين ملساعدة األطفال         
                      ُ                                       املرتيل، مبا فيه العنف املُمارس ضد األطفال داخـل نطـاق                                                                        العنف واإليذاء واإلمهال، تالحظ اللجنة بقلق بالغ أن العنف        

                                          وتالحظ مع القلق أنه بالنظر إىل وجـود          .                                                                         األسرة، ال يزال مشكلة جسيمة من مشاكل حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف           
          ة لتلقـي                                                     ّ                                                           حمرمات اجتماعية وثقافية قوية، فإن الضحايا والشهود قلّما يبلغون عن هذه احلاالت، برغم وجود آليات راسخ               

                                                       اهلاتفي املباشر، وهو خدمة جمانية لكنها تقتصر علـى           "         تيليديرا "                                                            التقارير املتعلقة بإيذاء األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك خط          
   .                 ً                                             وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن العقوبة البدنية مشروعة داخل املرتل  .                                تلقي اإلبالغ عن حاالت إيذاء األطفال
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                                           ً                  ُ                        ها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ومراعاةً لتوصيات اللجنة املُعتمدة يف يوم                   وغري   ١٩               يف ضوء املادة      -   ٥٢٠
                                                   بشأن العنف ضد األطفال داخل األسرة ويف املدارس            ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                                        املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف       

   :  لي                                 ، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما ي )CRC/C/111             من الوثيقة    ٧٤٥-   ٧٠١        الفقرات  (

                                                                                                     القيام، كجزء من خطة العمل الوطنية املتعلقة بالطفل، بوضع استراتيجية وطنية شـاملة ملكافحـة                  ) أ (  
                                                                                                               العنف ضد األطفال يف املرتل وإساءة معاملتهم وإيذائهم والتصدي لذلك، ومواصلة اعتماد تدابري وسياسات مالئمة               

   ؛                                                   لإلسهام يف تغيري املواقف واملمارسات الثقافية يف هذا الصدد

                                                                                              تعزيز اآلليات واإلجراءات القائمة لتلقي الشكاوى املتعلقة بإيذاء األطفـال وإمهـاهلم ورصـدها              ) ب (  
                                                                                                                   والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل عند الضرورة، ومقاضاة مرتكيب حاالت إيذاء األطفال وإساءة معاملتهم على حنو                 

                                 انونية، ومحاية حرمة حياته اخلاصة؛ُ                          ُ                           ُيكفل فيه عدم وقوع الطفل املُعتدى عليه ضحية لإلجراءات الق

                                                  ً        ً                                          حظر ممارسة مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل املرتل حظراً قانونياً وإجراء دراسة شاملة لتقيـيم                  ) ج (  
                           طبيعة هذه الظاهرة ومداها؛

                                                                                              االستمرار يف توعية وتثقيف الوالدين واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلـهم عـن               ) د (  
                                               العنيفة، والترويج التباع أساليب إجيابية وغري        "        التأديب "                                                   ظيم محالت تثقيفية عامة عن اآلثار الضارة ألشكال                 طريق تن 

                               عنيفة وتشاركية يف تربية الطفل؛

        ُ                                                                                        ضمان أن ُتتاح أمام مجيع األطفال من ضحايا العنف واإلساءة سبل احلصول على الرعاية واملشورة                  ) ه (  
                  ً         هم وإدماجهم جمدداً يف اجملتمع؛                             الكافية واملساعدة من أجل تعافي

                                                                                                  إنشاء خط هاتفي مباشر وجماين بثالثة أرقام خلدمة األطفال على مدار الساعة وتيسري التعـاون يف                   ) و (  
                                                                                                               سياق تشغيل هذا اخلط مع وكاالت الدولة، كأجهزة الشرطة واجلهات املعنيـة بالـصحة والرعايـة االجتماعيـة                  

   .                               ُ                     فال، وذلك من أجل حتسني النموذج املُطبق يف التدخل واملتابعة                               واملنظمات غري احلكومية املهتمة باألط

   :                                                                                   فيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٥٢١

                                                                                                     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الشاملة واملتعلقة بسياقات حمددة والواردة يف تقريـر                 ) أ (  
      ً                       ، آخذةً يف االعتبار نتـائج       )A/61/299   (                                                          املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال                    بري املستقل     اخل

ِ                                  الـيت ُعِقـدت بتايلنـد يف الفتـرة مـن       (                                                       وتوصيات املشاورات اإلقليمية لشرق آسيا واحمليط اهلادئ          ُ     ١٦     إىل   ١٤    
   ؛ )    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

                                                                 باملشاورات اإلقليمية كأداة للعمل بالشراكة مع اجملتمـع املـدين                                  هذه التوصيات املتعلقة             استخدام     ) ب (  
                                                                                                          ومبشاركة األطفال، على وجه اخلصوص، لضمان متتع مجيع األطفال باحلماية من كافة أشـكال العنـف اجلـسدي                  
                                                                  ً                                           واجلنسي والنفسي وللحصول على الدعم يف اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنـع أشـكال                 

                           ف واالعتداء هذه ومواجهتها؛    العن
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                                                                                                  النظر يف إمكانية طلب املساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق                  ) ج (  
   .                           اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية

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

  )٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               ألطفال املعوقون ا

                                                ً                                                               تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اختذت عدداً من التدابري لتحسني حالة األطفال املعوقني، وال سيما                    -   ٥٢٢
                                 وجتد اللجنـة مـا يـشجعها يف          .                                                                                 إنشاء مراكز تأهيل جمتمعية تقدم هلم خدمات تشخيص وتأهيل ومعاجلة وتعليم خاص           

  .                                                                                      عاكفة على وضع الصيغة النهائية لسياسة وطنية لشؤون املعوقني، تشمل خطة للعمل                                                املعلومات القائلة إن الدولة الطرف    
                                                                                                                          ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية البيانات الرمسية عن عدد األطفال املعوقني يف الدولة الطرف وعدم متتـع                    

                                     دمات الذي حيصل عليه أقراهنم الذين                                                                                     األطفال املعوقني الذي يعيشون يف مناطق نائية بسبل احلصول على نفس مستوى اخل            
   .                          يعيشون يف أصقاع البلد األخرى

                                                                                                  توصي اللجنـة الدولـة الطـرف باختاذ مجيـع التدابري الضرورية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام               -    ٥٢٣
   :   يلي            ، للقيام مبا (CRC/C/GC/9)                   بشأن األطفال املعوقني   )     ٢٠٠٦ ( ٩     رقم

                                                                        ماد السياسة الوطنية لشؤون املعوقني، مبا فيها خطة العمل الوطنيـة،                                          تعزيز جهودها الرامية إىل اعت       ) أ (  
                               والنظر يف صياغة قانون للمعوقني؛

                                                                                              مجع بيانات إحصائية كافية عن األطفال املعوقني وضمان االستفادة منـها يف وضـع الـسياسات                   ) ب (  
                            والربامج اخلاصة هبؤالء األطفال؛

                                                      عوقني على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية، مبـا                                               حتقيق تكافؤ الفرص يف حصول األطفال امل         ) ج (  
                                                       ً                                    ّ              فيها اخلدمات النفسية وخدمات املشورة، واخلدمات املهيأة خصيصاً لألطفال الذين يواجهون صـعوبات يف الـتعلّم           

                                                             ُ       ولديهم اضطرابات سلوكية، ورفع مستوى الوعي بشأن مجيع اخلدمات املُتوافرة؛

                                                                 اخلدمات اجملتمعية وزيادة عددها من أجل متكني األطفال املعوقني من                                       االستمرار يف إتاحة الربامج و       ) د (  
                          العيش يف كنف أسرهم باملرتل؛

                                                                                             التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والتـصديق عليهمـا                ) ه (  
   .                    مبجرد فتح باب التصديق
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                      الصحة واخلدمات الصحية

                 ً     ً                                                             طرف إلحرازها تقدماً كبرياً يف ميدان الرعاية الصحية وتقـدمي اخلـدمات الـصحية،                                          تثين اللجنة على الدولة ال      -   ٥٢٤
        ومع أن    .       ً                                                                                                  وخصوصاً جلهودها الرامية إىل حتسني الرعاية الصحية املقدمة إىل األمهات وتقليل معدالت الوفيات بني الرضع              

                                     الطبية بشكل حمدود، فإهنا ترحب جبهـود                                                يف املائة من السكان املاليزيني حيصلون على الرعاية  ١٠                      اللجنة تالحظ أن نسبة   
                                                                                                                         الدولة الطرف الرامية إىل معاجلة هذا الشاغل املتعلق حبقوق اإلنسان، بوسائل منها إطالق برنامج مروجي املبادئ الصحية                 

          اللجنة       وتالحظ  .                                                                                                            يف القرى الذي يساعد يف تقدمي اخلدمات الطبية األساسية إىل السكان الذين يعيشون يف أحناء البلد النائية                
                                                                                                                       مع القلق أنه برغم اخنفاض معدالت اإلصابة باملالريا والسل يف عموم أرجاء العامل، فإن هذين املرضني آخذان يف الظهور                   

ّ                                                      ومع أن اللجنة حتيط علماً بأن الدولة الطرف ترّوج للرضاعة الطبيعية اخلالصة خـالل األشـهر                  .     ً                  جمدداً يف الدولة الطرف                        ً                      
         الـيت       ١٩٩٥                                                                    تنقيح مدونة أخالقيات املنتجات املركبة لبدائل لنب األم لعـام                بصدد         وأهنا                                 الستة األوىل من حياة الرضيع،    

                             واللجنة منشغلة إزاء عـدم       .   ُ         ً                                                                              سُتنشر قريباً، فإهنا تالحظ بانشغال أن معدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة ال تزال منخفضة            
                                                   إزاء استمرار توزيع عينات وإمدادات بدائل لـنب              ً     ً       تقيداً كامالً، و       ١٩٩٥                                                 تقيد قطاع الصحة اخلاص باملدونة الوطنية لعام        

                                                                          وتعرب اللجنة عن أسفها ألن مدة إجازة األمومة مقصورة على شهرين، وألن االستراحات   .                          األم يف مرافق الصحة اخلاصة  
   .                                                                           اليومية اليت تأخذها األمهات العامالت للرضاعة الطبيعية تعتمد على تقدير رب العمل

   :   يلي                                       طرف مبواصلة جهودها الرامية إىل القيام مبا                      توصي اللجنة الدولة ال  -   ٥٢٥

                                                                                                  تطوير القطاع الصحي وتعزيز مراكز الرعاية األولية واخلدمات الصحية الوقائية ومعاجلـة أوجـه                 ) أ (  
                      التفاوت يف هذا اخلصوص؛

                                                                        ً                     مكافحة السل واملالريا واحلد من انتشارمها، إضافة إىل إخضاع األطفال املهاجرين مثالً لفحـوص                 ) ب (  
             نية منتظمة؛  بد

                                                                                                    الترويج للرضاعة الطبيعية اخلالصة، عن طريق القيام، من بني أمور أخرى، بتعزيز مدونة أخالقيات                 ) ج (  
                                                                                                                          املنتجات املركبة لبدائل لنب األم، وضمان تقيدها التام باملدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم، ورصد تنفيذ املدونـة                  

                                                                                خلاصة على حد سواء، إىل جانب متديد فترة إجازة األمومة ملواءمتها مع املعايري                                                     الوطنية يف املرافق الصحية العمومية وا     
             ً                                                                                                  املقبولة دولياً، والترويج ألخذ استراحات يومية للرضاعة الطبيعية لألمهات العامالت ممن يرغنب يف مواصلة إرضـاع             

   .            ً                        أطفاهلن رضاعةً طبيعية لفترة زمنية أطول

                                                                              تأثرين باألمواج السنامية ممن يعانون من اضطرابات نفسية الحقة وغريها مـن                                          فيما يتعلق مبعاجلة األطفال امل      -   ٥٢٦
                                                     اجلامعية مباليزيا املدعوم من اليونيـسيف ووزارة        HELP                                                         املشاكل االنفعالية والنفسية، ترحب اللجنة مبشروع كلية        

                       هلم العالج النفـسي                       ً      ً                                                           ة، والذي يقدم دعماً نفسياً إىل هؤالء األطفال وأسرهم ويسدي إليهم املشورة ويتيح            ـ     الصح
   .        ألمد طويل

                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، حسب اللزوم، تقدمي خدمات الدعم النفسي واملشورة والعالج النفسي     -   ٥٢٧
                                                                                                         الطويلة األجل إىل األطفال وأسرهم ممن تعرضوا لصدمات نفسية بفعل الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت هي من صـنع     

   .                                  حتياجهم إليها، وأن تزيد هذه اخلدمات                  اإلنسان، طيلة مدة ا
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             صحة املراهقني

   "                      التعلم من األقـران    "                                                                                          ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز صحة املراهقني، مبا يف ذلك برنامج                 -   ٥٢٨
  ) Kafe@TEEN (   ل                                                                                                       املتعلق بتدريب مربني من األقران على اجلوانب املتعلقة بصحة املراهقني اإلجنابية وإنشاء مراكز استقبا             

  .                                                                                    ً                        تقدم معلومات ومعارف عن صحة املراهقني اجلنسية واإلجنابية وإرشادات وخدمات أخرى مهيأة خصيصاً للمـراهقني              
                                                                                                                       ومع ذلك، تالحظ اللجنة بانشغال عدم وجود دراسة وطنية شاملة عن الشباب، وأن آخر دراسة استقصائية وطنية عـن                   

                                         كما تالحظ بانشغال أن إملام املراهقني مبـسائل    .     ١٩٩٥    و     ١٩٩٤            ت يف عامي                                            صحة املراهقني اجلنسية واإلجنابية قد أجري     
   .                                           ً                الصحة اإلجنابية حمدود وأن املراهقات احلوامل كثرياً ما يتعرضن للوصم

            بشأن صـحة     )     ٢٠٠٣   ( ٤                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                -   ٥٢٩
   :(CRC/GC/2003/4)                     اتفاقية حقوق الطفل                     املراهقني ومنوهم يف سياق

                                                                                                إجراء دراسة وطنية شاملة واالستناد إىل نتائج هذه الدراسة يف تقدمي خدمات ومشورة للمراهقني                 ) أ (  
                  ً                                            تكون مهيأة خصيصاً هلم وتراعي احتياجاهتم وحتترم حرمة حياهتم اخلاصة؛

                                    نسية واإلجنابية يف املدارس ويف غريها                                                                 تعزيز صحة املراهقني، مبا يف ذلك تثقيفهم بشؤون الصحة اجل            ) ب (  
   .                                   من األماكن املناسبة اليت يترددون إليها

       اإليدز /                       فريوس نقص املناعة البشرية

                               اإليدز مسألة صحية ناشـئة يف       /                                                                                 مع أن اللجنة تشاطر الدولة الطرف انشغاهلا من أن فريوس نقص املناعة البشرية              -   ٥٣٠
                                                                            لة الطرف قد وضعت مسألة الوقاية من حاالت اإلصابة بعدوى الفريوس علـى                                                        ماليزيا، فإهنا تالحظ مع االرتياح أن الدو      

               اإليدز يف صـفوف   /                                                                                        رأس برناجمها الصحي واختذت تدابري رامية إىل رفع مستوى الوعي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     
                              يجية الوطنية اجلديدة ملكافحة                                 جرى اعتماد اخلطة االسترات        ٢٠٠٦                  ً                              وتالحظ اللجنة حتديداً مع التقدير أنه يف عام           .        املراهقني
                   للشباب، وذلـك    PROSTAR                                  ُ                   والربامج الفرعية التابعة للخطة، وأُنشئت مراكز            ٢٠١٠-    ٢٠٠٦               اإليدز للفترة    /      الفريوس

                                   اإليدز من خالل االضطالع بأنشطة مالئمـة   /                                                                     بالتعاون مع اليونيسيف وبدعم جمتمعي، وهي مراكز هتتم مبكافحة الفريوس       
                                          اإليدز مع احلفاظ على سـرية املعلومـات         /                                               إليهم، وإجراء اختبارات لكشف اإلصابة بالفريوس                              للشباب، وإسداء املشورة    

                 ً                           وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير استهالل تنفيـذ    .                                                                        الطبية الشخصية، وإتاحة فرص التعلم من األقران والقيادة أمام الشباب       
                     اإليدز، بالشراكة مع    /                        وس نقص املناعة البشرية                                                                       مشروع مدته ثالث سنوات إلشراك زعماء الدين املسلمني يف التصدي لفري          

   .                                                                                         كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة الشؤون الدينية اإلسالمية، واجمللس املاليزي املعين باإليدز

                                                                                                             يساور اللجنة االنشغال من أنه برغم اختاذ هذه اإلجراءات، فإن حاالت اإلصابة باإليدز آخـذة يف االرتفـاع                    -   ٥٣١
     ً                   ونظراً إىل أن اإليدز ال       .                                                                                              يف الدولة الطرف وإزاء عدم كفاية املوارد املتاحة لتلبية الطلبات املتزايدة يف هذا اخلصوص                    بسرعة  

           ً      ً                                                                                                         يزال موضوعاً حساساً يف الدولة الطرف من الناحيتني الثقافية والدينية، فإن رفع مستوى الوعي بشأنه من حيث قنـوات                   
                   ً                                             واللجنة منشغلة أيضاً إزاء ارتفاع عدد األطفال اليتامى مـن            .             ً        ً      ال يزال أمراً مستعصياً                    ه والوقاية منه  ـ                       انتقاله وتدابري معاجلت  

   .          جراء اإليدز
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            بشأن فـريوس    )     ٢٠٠٣   ( ٣                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم         -   ٥٣٢
                                          ملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس                وكذلك ا  (CRC/GC/2003/3)                     اإليدز وحقوق الطفل     /                    نقص املناعة البشرية  
   :(E/CN.4/1997/37)                   اإليدز وحقوق اإلنسان  /                  نقص املناعة البشرية

              اإليدز للفترة   /                                                                             تعزيز جهودها الرامية إىل تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفريوس            ) أ (  
                 ومنع انتشاره؛                                                    وبراجمها الفرعية للحيلولة دون حصول حاالت إصابة باملرض    ٢٠١٠-     ٢٠٠٦

                                      أو األطفال املتأثرين به، بسبل احلصول على  /       اإليدز و /                                   ضمان متتع األطفال املصابني بعدوى الفريوس   ) ب (  
                                                                                          خدمات اجتماعية وصحية كافية، بوسائل منها تعزيـز الربامـج اجملتمعيـة ملعاجلة املرض والوقاية منه؛

                                         إليدز مبا يراعي احتياجاتـه ومبـدأ سـرية                                                     ضمان حصول الطفل عند اللزوم على املشورة بشأن ا        ) ج (  
                                                           ً     ً                                                   املعلومات الطبية الشخصية ومع احترام حرمة حياته اخلاصة احتراماً تاماً، وضمان حصوله على املعلومات الدقيقـة                

                                                                                        ً والشاملة عن املرض، وقنوات انتقاله، وتدابري معاجلته والوقاية منه، كأن يتم ذلك يف املدرسة مثالً؛

                                            حلماية األطفال اليتامى من جراء اإليدز ودعمهم؛               وضع برامج خاصة    ) د (  

                         بفـريوس نقـص املناعـة                                                                             طلب املساعدة التقنية من كل من برنامج األمم املتحدة املشترك املعين               ) ه (  
     اجمللس                         ، وتعزيز التعاون مع          وغريها                                                                   ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                اإليدز   /       البشرية
   .             املعين باإليدز       املاليزي

              مستوى املعيشة

                                                                                                                تشيد اللجنة بالدولة الطرف جلهودها املتواصلة واملوفقة على حنو الفت للنظر خبصوص احلد من الفقر يف ماليزيا،                   -   ٥٣٣
                               ، وكذلك التقديرات القائلـة إن      ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                                            وتالحظ مع التقدير اخلطط الرامية إىل تنفيذ اخلطة التاسعة ملاليزيا للفترة          

                                      تخفيض معدالت الفقر إىل النصف، وذلك       ب                                                                              الطرف قادرة، ضمن أهدافها اإلمنائية لأللفية، على بلوغ الغاية املتعلقة                  الدولة
                                                                                           وبرغم التقدم الكبري الذي أحرزته الدولة الطرف فيما خيص احلد من الفقر، تالحظ اللجنة                .        بكثري     ٢٠١٥                قبل حلول عام    

                                                                   ني، وال سيما جمتمعات السكان األصليني املوجودة يف ساباه وساراواك،                                                          بقلق أن الفقر يؤثر على مجاعات السكان األصلي       
          ً               ُ                                          وتالحظ أيضاً بقلق أنه من املُحتمل أن تـؤدي ظاهــرة التحـضر               .                                                 وجمتمعات األورانغ أسلي يف شبه اجلزيرة املاليزية      

                يوب فقر جديدة يف                                                                                             وازديـاد عـدد العمال املهاجريـن من ذوي الدخل املنخفض أو العاطلني عن العمل، إىل تكوين ج          
   .                                                                                              وعالوة على ذلك، فإن اخنفاض مستوى دخل األسر املعيشية اليت تعيلها اإلناث العازبات أمر يبعث على االنشغال  .     املدن

   :   يلي                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا   -   ٥٣٤

           ختاذ تدابري                             وختصيص املوارد الالزمة ال        ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                اخلطة التاسعة ملاليزيا للفترة                    مواصلة تنفيذ      ) أ (  
                                            ً                                                   فعالة للحد من الفقر على مجيع املستويات، وخصوصاً يف صفوف جمتمعات األورانغ أسلي وجمتمعات السكان        
                                                                                                            األصليني يف ساباه وساراواك، إىل جانب جمتمعات املناطق الريفية واملناطق النائية التابعة للواليات األخـرى               

            ً  األقل تقدماً؛
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                                                                عيشون يف فقر وتعزيز القدرات الالزمة لوضع استراتيجيات للحد                                        رفع مستوى معيشة سكاهنا ممن ي        ) ب (  
                                                                                                      من الفقر ورصدها على مجيع املستويات، وضمان حصول األطفال الذين يعيشون يف كنف أسر معيـشية منخفـضة            

                                                           الدخل على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم والسكن الالئق؛

               ُ                                          يف ظل الفقر لكي ُيستمع إليهم ويعربوا عن آرائهم عند                                                      إتاحة الفرصة أمام األطفال الذين يعيشون          ) ج (  
   .                                                          ختطيط وتنفيذ برامج احلد من الفقر على الصعيد احمللي وصعيد اجملتمع

   التعليم وقضاء وقت الفراغ واألنشطة الثقافية-٧
  )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                        التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين واإلرشاد

                                                                 لطرف للتقدم الذي أحرزته خبصوص توسيع نظام التعليم من حيث الكم وحتسني                        تثين اللجنة على الدولة ا  -    ٥٣٥
                                 الذي أصبح مبوجبه التعليم االبتدائي   )  A1152        القانون   (    ٢٠٠٢                                               جودته النوعية، وترحب بقانون تعديل التعليم لعام 

                          تمثل يف التكافؤ النـسيب                      ً       ً      وتالحظ اللجنة عامالً إجيابياً ي      .                    سنوات من العمر    ٦       ً                             إلزامياً على مجيع األطفال البالغني      
                                                                                                                ملعدالت تسجيل الفتيات والفتيان يف املدارس االبتدائية، ولكنها تعرب عـن أسـفها للتقـديرات الـيت تفيـد                   

                                    وتالحظ اللجنة بقلق أوجه التفـاوت يف     .                                                          طفل يف عمر الدراسة االبتدائية ال يذهبون إىل املدارس            ٢٠٠     ٠٠٠   بأن
  ً                                                             ثالً، اخنفضت بشكل كبري نسبة األطفال الذين يصلون إىل الـصف                        ففي ساباه م    .                            معدالت االنقطاع عن الدراسة   

                 ً                                       ً                                   وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها النقطاع الكثري من األطفال، وخاصةً الفتيان، عن التعلـيم                .                   اخلامس من الدراسة  
   .                                                       كما تالحظ أن إتاحة فرص التعليم والتدريب املهنيني تظل حمدودة  .        الثانوي

                                                                               اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتلبية االحتياجات اخلاصة ألطفال الـسكان                                     تالحظ اللجنة مع التقدير     -    ٥٣٦
                         ً                                                                                   األصليني من التعليم، وخصوصاً أطفال األورانغ أسلي، غري أهنا تالحظ بقلق بالغ املعدالت العالية النقطاعهم عن              

                            من قبيل مشروع إعارة الكتب                                        ً                             وبرغم أن الدولة الطرف تتيح التعليم جماناً وتنفذ الكثري من برامج الدعم،  .        الدراسة
                                                                                                                 املدرسية، فإهنا تعرب عن خشيتها أن تكون التكاليف األخرى املترتبة على التعليم يف املدارس، كتكاليف النقـل                 
                                                         ُ                                                      والزي املدرسي املوحد والتجهيزات واألنشطة اخلارجة عن املناهج املُقررة، عقبة مالية تقف يف طريـق تعلـيم                  

                  وتالحظ اللجنة بقلق   .                                                فضة الدخل وحترمهم من تكافؤ فرص احلصول على التعليم                          األطفال املنحدرين من أسر منخ
                                        ً                ُ                                                             أن على األطفال غري الرعايا أن يدفعوا رسوماً للمدرسة وأهنم ال ُيقبلون يف املدارس إال إذا كانت لديهم وثـائق                    

                         ت غري احلكومية ال يتقيد                                                      كما تالحظ بقلق أن التعليم الذي تتيحه املنظما         .                                 وتوافرت هلم املقاعد الدراسية          مناسبة
                                                                                                                     بالضرورة باملناهج الوطنية، وأن األطفال الذين يتلقون هذا النوع من التعليم غري الرمسي ليس هلم احلق يف التقدم                  

   .                لالمتحانات الرمسية

              بشأن أهـداف     )     ٢٠٠١   ( ١                                                          من االتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم            ٢٩    و   ٢٨                يف ضوء املادتني      -   ٥٣٧
                                                                                         ، توصي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار يف ختصيص املوارد املالية والبشرية والتقنيـة             (CRC/GC/2001/1)         التعليم  

   :   يلي                       الكافية من أجل حتقيق ما 
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                                                                                            ضمان حتقيق تكافؤ الفرص يف حصول مجيع األطفال على تعليم عايل اجلودة على مجيع املستويات،                  ) أ (  
                       ون حصوهلم على التعليم؛                                   ً  وضمان أال تقف العقبات االقتصادية حائالً د

                                                                                                   االستمرار يف اختاذ إجراءات ترمي إىل منع انقطاع األطفال عن التعليم االبتدائي والثانوي، وإيالء                 ) ب (  
                                                                                                                   اهتمام خاص لألسباب اليت تقف وراء انقطاعهم عن الدراسة، واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة أوجه التفاوت بني                 

                      األقاليم يف هذا اخلصوص؛

                                                                                                تعزيز جهودها الرامية إىل تلبية االحتياجات التعليمية اخلاصة ألطفال مجاعـات األورانـغ أسـلي                ) ج (  
   ؛ "                                  برنامج املواظبة على التعلم يف املدرسة "                                                         وأطفال اجلماعات األخرى من السكان األصليني، بوسائل منها تنفيذ 

                                        الـتعلم يف املـدارس العاديـة أو                                                                         إتاحة التعليم والتدريب املهنيني لألطفال الذين ال يواظبون على           ) د (  
                                                               يكملون تعليمهم، وذلك بقصد تسهيل دخوهلم إىل سوق العمل يف املستقبل؛

                                                                             ً                إدراج مادة التثقيف حبقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية، وخصوصاً املتعلقة           ) ه (  
     ً                                              ، فضالً عن احترام األقليات الدينيـة والعرقيـة                                                                          منها بتنمية احترام حقوق اإلنسان والتسامح واملساواة بني اجلنسني        

   .              والسكان األصليني

                                                                                                            يف هذا اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس تعاون منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                 -   ٥٣٨
   .                                          واليونيسيف وغريمها، ومبواصلة حتسني قطاع التعليم  )         اليونسكو (

                                         ً        ً       ً       ً                 ل العقوبـة البدنيـة بالفتيان ال يزال تدبرياً تأديبياً مـشروعاً ومطبقـاً يف                                          وتالحظ اللجنة بقلق أن إنزا      -    ٥٣٩
   .               املدارس الثانوية

                ً                                                                                               تؤكد اللجنة جمدداً أن العقوبة البدنية تتناىف وأحكام االتفاقية وتتعارض مع مقتضيات احترام كرامة الطفل،                 -   ٥٤٠
                                                وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظـر          .  ة              من االتفاقي    ٢٨              من املادة     ٢                       ً              مثلما تنص على ذلك حتديداً الفقرة       

   .                                               مبوجب القانون مجيع أشكال العقوبة البدنية يف املدارس

                                                                                                فيما يتعلق بالتعليم قبل املدرسي، ترحب اللجنة باالرتفاع امللحوظ للنسبة املئوية لألطفال املـسجلني يف        -    ٥٤١
                                               باعتماد منهج وطين إلزامي خاص بالتعليم قبل         ٢٠٠٣    ام                                                                هذا التعليم، وباختاذ الدولة عدة تدابري، منها القيام يف ع         

  .                                                                                               املدرسي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخس وست سنوات، وذلك للترويج إلمناء الطفل يف مرحلة مبكرة     
   .                                                                                          ومع ذلك، فإن اللجنة منشغلة إزاء حمدودية احلصول على التعليم قبل املدرسي يف كل من ساباه وساراواك

                                                                                                   لجنة الدولة الطرف مبواصلة توسيع نطاق التعليم قبل املدرسي ليشمل البلد ككل، مبـا يف ذلـك                         توصي ال   -   ٥٤٢
                                                                                                                  األطفال الذين يعيشون يف أبعد املناطق، وتوصيها برفع مستوى الوعي فيما خيص التعليم قبل املدرسي وتوفري فـرص                 

                                   أن إعمال حقوق الطفل يف مرحلـة         بش  )     ٢٠٠٥   ( ٧                                                                  التعلم يف وقت مبكر من خالل مراعاة تعليق اللجنة العام رقم            
   .(CRC/C/GC/7/Rev.1)               الطفولة املبكرة 
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   تدابري احلماية اخلاصة-٨
  )د(-) ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

  )٣٠ واملادة ٣٦-٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

                                     األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون

                                                                    ا الدولة الطرف من أجل حتسني حالة األطفال طاليب اللجوء واألطفال                                                      تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهل        -   ٥٤٣
  .                                                                                                          الالجئني وحالة أسرهم، وال سيما زيادة الدولة الطرف تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مباليزيا 

          بعـدم       ٢٠٠٥                        عليمات خطية يف عـام                             إصدار النائب العام ت     :                                                              وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلوانب التالية على سبيل املثال        
                                                                                                                       مالحقة اجلرائم املتصلة باهلجرة اليت يرتكبها طالبو اللجوء والالجئون ممن حيملون وثائق سليمة صادرة عن مفوضية األمم                 
                                                                                                                      املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛ وإصدار وزارة الصحة تعليمات خطية لتخفيض رسوم الرعاية الطبية لطاليب اللجـوء،                

                                                                                                 يف املائة من قيمة الرسوم املترتبة على األجانب؛ والبيان الذي أديل به أثناء احلوار مـع                   ٥٠                      ، وأطفاهلم إىل نسبة            والالجئني
                                                                                                                   اللجنة والذي يقضي بضرورة إتاحة سبل وصول مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني إىل احملتجـزين مـن                   

   .                     مراكز احتجاز املهاجرين                                         الالجئني أو طاليب اللجوء، مبا يف ذلك وصوهلا إىل 

                                                                                                                برغم اختاذ هذه اخلطوات اإلجيابية، تعرب اللجنة عن انشغاهلا لعدم وجود إطار قانوين مباليزيا حلماية األطفـال                   -   ٥٤٤
      ١٩٥١                     ً                                                         وتعـرب عن أسفها حتديداً لعـدم انضمام الدولة الطرف إىل اتفاقيـة عـام                .                              طاليب اللجوء واألطفال الالجئني   

                                 املتعلقة مبركز األشخاص عـدميي          ١٩٥٤                                 ، وعدم انضمامها التفاقية عام          ١٩٦٧                     ئني وبروتوكوهلا عام                       املتعلقة مبركز الالج  
                    ً                            واللجنة منشغلة حتديـداً إزاء تـسبب تنفيـذ           .                                       بشأن احلد من حاالت انعدام اجلنسية          ١٩٦١                              اجلنسية أو إىل اتفاقية عام      

                                         از األطفال طاليب اللجوء واألطفـال الالجـئني         يف احتج  )    ١٥٥            القانون رقم    (  ٦٣ /    ١٩٥٩                             األحكام احلالية لقانون اهلجرة   
   .          أو إبعادهم /                                               ً                                    ً  وأسرهم يف مراكز احتجاز املهاجرين، ومالحقتهم قضائياً على جرائم متصلة باهلجرة، وسجنهم الحقاً و

                                                                          واألحكام األخرى ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيـام    ٢٣   و ٣                يف ضوء املادتني      -   ٥٤٥
                                                   بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم   )     ٢٠٠٥ ( ٦                                 مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم   ،    يلي   مبا 

   :(CRC/GC/2005/6)                خارج بلد منشئهم 

                                                                                                   اختاذ تدابري عاجلة تقضي بعدم احتجاز األطفال فيما يتعلق بإجراءات اهلجرة، ما مل يكـن ذلـك                    ) أ (  
                                                          ُ                 أن يكون احتجازهم عندئذ ألقصر فترة ممكنة، وإجراء عملية متحيص ُيكفل                  على -      ً                       ضرورياً حلماية مصاحلهم الفضلى   

                                                                                        مبوجبها اإلسراع بتحديد اجلماعات ذات االحتياجات اخلاصة كالالجئني وطاليب اللجوء، مبن فيهم األطفال؛

     يـة               ، وإىل اتفاق      ١٩٦٧                                            املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام           ١٩٥١              اتفاقية عام                االنضمام إىل      ) ب (  
                                   بشأن احلد من حاالت انعدام اجلنسية؛    ١٩٦١                                               املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام     ١٩٥٤    عام 

                                                                                            وضع إطار قانوين حلماية األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني، وال سـيما األطفـال غـري                   ) ج (  
                                        املصحوبني، وذلك مبا يتفق واملعايري الدولية؛
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        القانون    (  ٦٣ /    ١٩٥٩       اهلجرة                                               ب قانون وطين بشأن الالجئني، بتعديل قانون                          القيام يف ظل غيا      ) د (  
                                  من هذا القانون، بقصد إضفاء        ٥٥                                       ُ                           ، أو القيام على األقل بتطبيق االستثناء املُقترح مبوجب الباب            )   ١٥٥     رقم  

                                           على مركز طاليب اللجوء والالجئني يف ماليزيا؛          طابع قانوين

                                                                 يف احلاالت االستثنائية، على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقصري                                       ً     العمل، إذا كان االحتجاز ضرورياً       )   ه (  
                   ُ                                                                                          فترة االحتجاز قدر املُستطاع وتوفري تدابري خاصة حلماية ومساعدة األطفال الالجئني واألطفـال طـاليب اللجـوء                 

   .                                                             وأسرهم أثناء احتجازهم، وذلك مبا يتفق واملعايري الدولية ذات الصلة

                                                                                        الكثري من األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني، ومن بينهم األطفال املسلمون مـن                                    تالحظ اللجنة بقلق أن     -   ٥٤٦
   .                                                                                                      ميامنار، وأطفال الروهينغيا الالجئون ممن يعيشون مباليزيا منذ التسعينات، ليس هلم سبيل للوصول إىل التعليم الرمسي

                                          لة الطرف باختاذ تدابري عاجلـة لـضمان                                            من االتفاقية، توصي اللجنة الدو       ٢٨    و   ٢٢    و  ٢                     فيما يتعلق باملواد      -   ٥٤٧
                                                                                                     وصول األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني إىل التعليم اجملاين والرمسي االبتدائي والثانوي وسائر أشكال التعليم، 
                                                                                                            ومتكني األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني على وجه التحديد، من املنخرطني يف صفوف التعليم غري الرمسي،                 

   .                        تقدم إىل االمتحانات الرمسية     من ال

                             ً                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني                  -   ٥٤٨
                                                    ً                                                        وغريها من الوكاالت ذات الصلة، وبتعزيز هذا التعاون سعياً إىل تبديد الشواغل اإلنسانية فيما يتصل باألطفال طاليب       

   .                                            جئني، بوسائل منها إتاحة سبل الوصول إىل احملتجزين                  اللجوء واألطفال الال

                       أطفال العمال املهاجرين

               ً                                                                                                   حتيط اللجنة علماً باملعلومات القائلة إن الدولة الطرف بصدد تقدمي قانون بشأن العمال األجانب إىل الربملان يف                    -   ٥٤٩
                                          املني للوثائق الالزمة على حـد سـواء،                                                                         وتالحظ اللجنة العدد الكبري من املهاجرين من احلاملني أو غري احل            .     ٢٠٠٧     عام  

                                                                                                                        وترحب مببادرة الدولة الطرف الرامية إىل تسليم وثائق إىل أطفال العمال املهاجرين وتسجيلهم وتزويد مجيـع األطفـال                  
                                  بيد أن اللجنة ال تزال منشغلة من أن   .                                                                       املوجودين يف الدولة الطرف بسبل احلصول على خدمات التعليم والصحة دون قيود  

   .                                                                            العمال املهاجرين ما زالوا يواجهون صعوبات كثرية يف التمتع حبقوقهم مبوجب االتفاقية     أطفال

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل تسجيل مجيع أطفال العمـال املهـاجرين                  -   ٥٥٠
                            وتوصيها كذلك بضمان أن      .                                                                                    وتسليم وثائق إليهم وضمان حصوهلم دون قيود على خدمات التعليم والرعاية الصحية           

                                      من االتفاقية، شـريطة أن يكـون         ٣                                                                                     تتم إعادة العمال املهاجرين وأطفاهلم إىل بلد املنشأ مع املراعاة الواجبة للمادة             
                                                      وينبغي أن تراعي الدولة الطرف عند تقييمها املصاحل          .                     ُ           ً       ً                    موضوع مصاحل الطفل الفُضلى اعتباراً أساسياً يف هذا الصدد        

                                                        ً                                      ألة ككل، مبا يف ذلك االهتمام مبسائل من قبيل كون الطفل مولوداً يف الدولة الطرف وطـول                                    املذكورة، ظروف املس  
   .                                                                           مدة بقائه على أرضها وسنوات التعليم اليت قضاها فيها وضرورة عدم فصله عن والديه

           إبـرام                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مفاوضات على املبادرات اإلقليمية مع البلدان اجملاورة من أجل               -   ٥٥١
                                                                                                                     اتفاقات بشأن التدابري الرامية إىل معاجلة مسألة العدد الكبري من املهاجرين عرب احلدود وما يتصل بذلك من مشاكل                  
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                            ويف هذا الصدد، تشجع اللجنـة    .                                           ً                                          على اختالفها بطريقة بناءة وعلى حنو يتفق متاماً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان            
                                                                              فاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى طلب                                                الدولة الطرف على التصديق على االت     

   .                                        املساعدة التقنية من املنظمة الدولية للهجرة

                                       االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

    باب            األطفال والش  )        استخدام (               ً                                                               حتيط اللجنة علماً باملعلومات القائلة إن الدولة الطرف بصدد تعديل قانون              -    ٥٥٢
                                    وإذ ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف   .                               إلتاحة محاية أفضل لألطفال العاملني  )    ٣٥٠            القانون رقم    (    ١٩٩٦     لعام 

                              بـشأن احلـد األدىن لـسن            ١٩٧٣         لعام      ١٣٨                                             على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ١٩٩٧       سبتمرب   /        يف أيلول 
      ١٩٩٩         لعام      ١٨٢                            منظمة العمل الدولية رقم                      على اتفاقية        ٢٠٠٠       نوفمرب   /                                    االستخدام، وتصديقها يف تشرين الثاين    

                                                                                                              بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، تعرب عن انشغاهلا ألن إنفاذ هـاتني                 
       األطفال   )        استخدام (                 ً                      وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق أن أحكام قانون   .                                           ً االتفاقيتني املتعلقتني حبقوق العمل ال يزال ضعيفاً

                                                          ً                                    مح، من بني أمور أخرى، باستخدام األطفال يف إطار مزاولتهم أعماالً خفيفة وعملهم كخـدم يف                           والشباب، يس 
                 ً                             وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها ألن التعريـف          .                                                                   املنازل من دون بيان تفاصيل الشروط املقبولة ملزاولة هذا العمل         

                                      لتنفيذ الكامل التفاقية منظمة العمل             يعرقل ا   )   ٢٩                                                   انظر الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة يف الفقرة          (              املبهم للطفل   
   .                                بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال   ١٨٢            الدولية رقم 

                                                                                                         تشعر اللجنة باجلزع إزاء ارتفاع عدد العمال املهاجرين من خدم املنازل يف الدولة الطرف، مبن فيهم خدم املنازل         -   ٥٥٣
                                            لضرر بصحتهم ومنوهم البدين أو الـذهين أو                                                                               من األطفال ممن يعملون يف ظل ظروف خطرة تؤثر على تعليمهم وتلحق ا            

   .                             الروحاين أو املعنوي أو االجتماعي

   :                                              من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ٣٢   ً        عمالً باملادة   -   ٥٥٤

                    وغريه من القـوانني      )    ٣٥٠              القانون رقم      (    ١٩٦٦                       األطفال والشباب لعام      )        استخدام (       قانون         تعديل     ) أ (  
  ً                                                                                    ناً لتوخي الوضوح والدقة يف بيان تفاصيل الشروط املقبولة ملزاولة األعمال املـسموح                                        والتشريعات ذات الصلة ضما   

                                                                                                                          هبا، مبا فيها مزاولة األعمال اخلفيفة والعمل كخدم يف املنازل، والتطابق التام ألحكام العمل الوطنية مع معايري العمل                  
              من االتفاقية؛  )  ١      املادة  (           ً                                         الدولية فضالً عن تطابقها مع تعريف الطفل املنصوص عليه يف 

                                                                                                     املضي بقوة يف إنفاذ املعايري املتعلقة باحلد األدىن لسن استخدام األطفال، مبـا يف ذلـك مطالبـة                     ) ب (  
  ة ـ              دمي هذه األدل  ـ                                                                                                أصحاب العمل بأن يكون لديهم أدلة تثبت أعمار مجيع األطفال الذين يعملون يف منشآهتم، وبتق              

            عند الطلب؛

                                                                      عمل وتزويد مفتشي العمل جبميع أشكال الدعم الالزم، مبـا يف ذلـك                                          تعزيز هيئة التفتيش على ال       ) ج (  
                                                                                                                  اخلربة يف جمال عمل األطفال هبدف متكينهم من توخي الفعالية يف رصد تطبيق معايري قانون العمل على صعيد الدولة                   

                                                                                       وعلى الصعيد احمللي، ومن تلقي الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة والتحقيق فيها ومعاجلتها؛
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                                                                                               ضمان حصول مجيع األطفال العاملني، مبن فيهم العاملون يف القطاع غري الرمسي، علـى التعلـيم                   ) د (  
                                                                                                                    االبتدائي اجملاين واإللزامي وعلى التعليم الثانوي، مبا يف ذلك التدريب املهين، وضمان عدم تدخل طبيعة العمل الذي                 

                                  يزاوله األطفال يف تعليمهم باملدرسة؛

   .                          التابع ملنظمة العمل الدولية                                               لتقنية من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال             طلب املساعدة ا   )   ه (  

               أطفال الشوارع

                           ً                                    أو يعملون يف الشوارع، وخصوصاً يف ساباه، تعرب اللجنة عـن            /                                      فيما يتعلق باألطفال الذين يعيشون و       -    ٥٥٥
                     وتالحظ اللجنة بانشغال   .      يعتها                                                                    أسفها ألن الدولة الطرف لـم تستطع تقدمي دراسات عن نطاق هذه املشكلة وطب  

                                                                                        تؤدي إىل احتجاز أطفال الشوارع، وأن ما يزيد من تفاقم وضع هؤالء مواقف اجلمهـور                 "               عمليات التطهري  "    أن  
   .                          السلبية جتاههم وحتامله عليهم

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٥٥٦

                           خيص خطورة هذه املـشكلة،                            يعملون يف الشوارع لتش    /                                       إجراء دراسة عن األطفال الذين يعيشون        ) أ (  
ُ                                                واالستناد إىل نتائج الدراسة يف وضع استراتيجية وطنية شاملة ضمن إطار يشَرُك فيه أطفال الشوارع واملنظمات غري                   َ                                                                   

                                                    احلكومية واملهنيون ذوو الصلة ملعاجلة حالة هؤالء األطفال؛

                     الـشوارع وعـدم                                                                                 ضمان عدم إلقاء القبض بصورة غري قانونية على األطفال الذين يعيـشون يف               ) ب (  
                                                                                                               احتجازهم، ومحايتهم من األعمال الوحشية اليت ترتكبها الشرطة، والعمل، عند اللزوم، على ضمان حصوهلم علـى                

                      خدمات قانونية كافية؛

                                                                                             ضمان الوصول إىل أطفال الشوارع من خالل املربني واملستشارين املدربني على التعامل مع هؤالء                 ) ج (  
                                                ً                                  ئق مناسبة إلثبات اهلوية وباملأكل وامللبس واملأوى، فضالً عـن تزويـدهم خبـدمات                                           األطفال، وتزويد األطفال بوثا   

                                                                                                                   اجتماعية وصحية وإتاحة فرص التعليم هلم، مبا يشمل التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية من أجل دعم                 
              منوهم الكامل؛

                       اج يف اجملتمع مـن أجـل                                                                     تزويد أطفال الشوارع مبا يكفي من خدمات التأهيل وإعادة اإلدم            ) د (  
                                                            ّ                                           معاجلتهم من اإليذاء البدين واجلنسي وتعاطي املخدرات والتشجيع على ملّ مشلهم بأسرهم عندما حيقق ذلـك                

                ُ     مصاحل الطفل الفُضلى؛

                                                                                             رفع مستوى الوعي بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع من أجل تغيري مواقـف اجلمهـور                   ) ه (  
                السلبية جتاههم؛

                                                                                ملنظمات غري احلكومية العاملة مع أطفال الشوارع وألجلهم ودعم هذه املنظمـات،                          التعاون مع ا     ) و (  
   .                                          والتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف وغريها



CRC/C/44/3 
Page 138 

 

                              االجتار باألطفال ألغراض استغاللية

           ً    ، وحتيط علماً       ٢٠٠٦       يوليه   /                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء جلنة تنسيق معنية باالجتار باألشخاص، يف متوز             -    ٥٥٧
  .     ٢٠٠٧                                                                                                          باملعلومات القائلة إن الدولة الطرف بصدد تقدمي قانون ملكافحة االجتار باألشخاص إىل الربملـان يف عـام                  

     ً                                                                            ً                              ونظراً إىل أن ماليزيا هي بلد مقصد لالجتار باألطفال ألغراض جنسية وألغراض السخرة، وهي أيضاً بلـد منـشأ                   
                                                نون وسياسة حمددين ملكافحة االجتار باألطفال فيما بـني                                                      وعبور هلذا االجتار، تالحظ اللجنة بقلق بالغ عدم وجود قا  

ّ         ً                                             كما تالحظ بقلق أن األطفال املُتجر هبم كثرياً ما ُيحتجزون وُيرّحلون الحقاً، رغم أهنم ضحايا لالجتـار،                   .        البلدان   ُ         ُ    ً           ُ                          
                                                              عمل أو حيازة وثائق مزورة، وأهنم ال حيـصلون علـى دعـم              /               ً                                 كما هو احلال مثالً عند عدم حيازهتم رخص إقامة        

                 ً                                                وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ التقارير الواردة اليت تشري إىل            .                              ً               تخصص كاف إلدماجهم يف اجملتمع جمدداً وتأهيلهم       م
                        ومما يبعث على االنشغال      .                                                                                            االجتار بالرضع من البلدان اجملاورة لبيعهم إىل األزواج الذين ليس لديهم أوالد يف ماليزيا             

   .                          تعلقة مبدى جسامة هذه املشكلة    ً                                 أيضاً عدم توافر البيانات واملعلومات امل

   :                                                                       وغريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ٣٥            يف ضوء املادة   -   ٥٥٨

                                                                                              إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وجسامة موضوع االجتار باألطفال ألغراض استغاللية، واالستناد               ) أ (  
                                                                              قة هبا يف سن واعتماد قانون وطين ملكافحة االجتار ويف وضع خطة عمل وطنيـة                                                   إىل نتائج الدراسة والتوصيات املتعل    

                                                         شاملة ملنع ومكافحة مجيع أشكال االجتار داخل البلد وعرب حدوده؛

                                                                                                      تعزيز االتفاقات الثنائية األطراف واملتعددة األطراف وبرامج التعاون مع سائر بلدان املنشأ والعبور                ) ب (  
                                              التفاقات والربامج من أجل مكافحة االجتار باألطفال؛                        واملقصد وتوسيع نطاق هذه ا

                                                                                             إرساء عملية متحيص فعالة لتحديد األطفال ضحايا االجتار وضمان عدم احتجازهم وعدم إبعادهم                ) ج (  
                                                      ً         وضمان تزويدهم خبدمات وبرامج كافية لتأهيلهم ودجمهم جمدداً يف اجملتمع؛

                                       ُ    ل بأسرهم عندما حيقق ذلك مصاحل الطفل الفُضلى؛                                    اختاذ مجيع التدابري الالزمة للم مشل األطفا   ) د (  

                                                       ضمان التحقيق يف قضايا االجتار كافة وجترمي اجلناة ومعاقبتهم؛   ) ه (  

                                                                                         االستمرار يف رفع مستوى وعي اجلمهور بشأن اآلثار الضارة لالجتار باألطفال وتـدريب املهنـيني             ) و (  
                                                أجل حتديد جوانب االجتار باألطفال ومنعه ومكافحته؛                             ً                   العاملني مع األطفال وألجلهم، فضالً عن تدريب اجلمهور من

                                                                                                التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه،                ) ز (  
ّ                                                      وهو الربوتوكول املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     ؛ )    ٢٠٠٠ (                 

                                                                                الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية واملنظمـة                         تعزيز التعاون مع     ) ح (  
   .                         واملنظمات غري احلكومية وغريها               الدولية للهجرة 
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               تعاطي املخدرات

                  ً                                       ً                                                            إذ حتيط اللجنة علماً بالسياسة اليت تتبعها الدولة الطرف حالياً يف السعي إىل جعل ماليزيا خالية من املخـدرات                     -   ٥٥٩
                                                                                                    وما يتصل بذلك من جهود رامية إىل منع ومكافحة تعاطي املراهقني للمخدرات من جانب املراهقني،                    ٢٠١٥    ام         حبلول ع 

                             ، فإهنا تعرب عن انـشغاهلا      (STRIDE)                                                                                    بوسائل منها تطبيق منهج مدرسي لتطوير القدرة على املقاومة والتعامل مع الغري             
   .            ً                     اهقني، وخصوصاً األمفيتامينات وإكستسي                                                 إزاء ازدياد تعاطي املخدرات غري القانونية يف صفوف املر

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٥٦٠

                                                                                                       االستمرار يف اختاذ التدابري الرامية إىل رفع مستوى الوعي والتدابري الوقائية، مبـا يف ذلـك رفـع                     ) أ (  
                            راهقون، مبا فيها املـدارس                                                                                             مستوى الوعي بشأن أخطار املخدرات يف األماكن املادية واالفتراضية اليت يتردد إليها امل            

                          والنوادي ومقاهي اإلنترنت؛

                                                                                                 اعتماد برامج جمانية يسهل الوصول إليها للمعاجلة من تعاطي املخدرات والتأهيل وتقدمي خـدمات                 ) ب (  
                                                                                                                  إعادة اإلدماج يف اجملتمع مع توخي الدقة يف إعداد هذه الربامج واخلدمات على حنو يالئم األطفال واملـراهقني مـن                    

              اطي املخدرات؛        ضحايا تع

                                       ً                                         إشراك املراهقني، وكذلك األسرة واجملتمع عموماً، يف مجيع مراحل وضع برامج مكافحة املخدرات،     ) ج (  
                                            ودعم مبادرات مكافحتها باالعتماد على األقران؛

                        ومكتب األمـم املتحـدة                                                                 املساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية               التماس          النظر يف      ) د (  
   .                  خدرات واجلرمية وغريها        املعين بامل

               االستغالل اجلنسي

ّ                      ً      جيّرم استغالل األطفال جنسياً      )    ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                                                   تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون الطفل لعام           -    ٥٦١  
                                                         تتطرق إىل هذه املسألة، مبا فيها اسـتغالل األطفـال يف             )    ٥٧٤              القانون رقم    (                                      وأن عدة أحكام من قانون العقوبات       

            ً                                                                                              اللجنة أيضاً مع التقدير األعمال الوقائية اليت تنهض هبا فرق محاية األطفال ومراكز األنشطة املتعلقة                     وتالحظ  .       البغاء
     ً                        ُ                                                                ونظراً إىل ازدياد الطلب، حسبما ُيذكر، على التجارة اجلنسية مباليزيا، تعرب اللجنة عـن                .                        باألطفال يف هذا امليدان   

                                                         إمكانية تعرض بعضهم بسهولة لالستغالل، كاألطفال الـذين                                                             انشغاهلا حيال استغالل األطفال يف البغاء، وال سيما         
                ً                                                     وحتيط اللجنة علماً بأحكام قانون العقوبات اليت حتظر بيع واسـتئجار           .                                       ليس لديهم أي سجل رمسي يثبت وجودهم      

ُ                                            ونشر املواد اإلباحية واملهينة عموماً، بيد أهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود تشريع ُمحدد ملكافحة اجلرائم اجلنـسي                    ة                                 ً                                        
   .                                                         ذات الصلة باإلنترنت، مبا فيها استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                                                                      وغريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بـإجراء                ٣٤               يف ضوء املادة      -    ٥٦٢
      هذا                                                                                       دراسة وطنية عن استغالل األطفال ألغراض التجارة اجلنسية هبدف وضع وتنفيذ سياسات وتدابري مالئمة يف

                                                                                      ً       ً                 الصدد، مبا يف ذلك الترويج ملساعدة األطفال الذين يقعون ضحايا لالستغالل اجلنسي على التعايف بدنياً ونفسياً                
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                                         ً                                               يف اجملتمع، ومنع ومكافحة استغالل األطفال جنسياً على حنو يتسم باملزيد من االسـتهداف،                             ً  وإدماجهم جمدداً 
                                                            صوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مراعـاة اإلعـالن                      ويف هذا اخل    .                                    واحليلولة دون جترمي األطفال الضحايا    

   ، )    ١٩٩٦         سـتكهومل   (                                                                                           وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال             
                                                                                                            وكذلك االلتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي التجـاري لألطفـال                 

    ).    ٢٠٠١         يوكوهاما  (

                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لعوامل اخلطر القائمة، من قبيل ازديـاد الـسياحة                  -    ٥٦٣
                                                                                                             اجلنسية يف املنطقة، وباالستمرار يف التعاون مع هيئة تشجيع السياحة مباليزيا واجلهـات املقدمـة للخـدمات                 

                                                     مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها منظمة الـسياحة                                                            السياحية يف هذا اخلصوص من أجل حتسني استيفاء أحكام        
    .                                                                            العاملية بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي ألغراض جنسية يف سياق السفر والسياحة

    ً                                                                                                   أخرياً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية اعتماد تشريع حمدد بشأن التزامات مقدمي                 -    ٥٦٤
   .                                                           دم عرض املواد اليت تستغل األطفال ألغراض إباحية على شبكة اإلنترنت                          خدمة اإلنترنت فيما يتعلق بع

                   إدارة قضاء األحداث

                                                                                                          تالحظ اللجنة بانشغال أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية البالغ عشر سنوات يف قـانون العقوبـات                    -    ٥٦٥
                               األدىن هلذه السن يف قانون العقوبات        ً     ً                                      ميثل سناً صغرياً، وكذلك أوجه االختالف بني معايري احلد       )    ٥٧٤              القانون رقم    (

                املـستند إىل        ١٩٨٤                                                                                           وتفسري القضاة املسلمني لذلك يف حمكمة الشريعة ويف سياق قانون اإلجراءات اجلنائية لعـام               
    اليت  (                                                                  وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء عدة أمور منها، فترات االحتجاز الطويلة    ).   ُ                      املُطبق يف األقاليم االحتادية (        الشريعة 

                                                                                    ً  وحاالت التأخري يف معاجلة القضايا اخلاصة باألطفال وكون األطفال املخالفني للقانون يتعرضون غالباً   )       احملاكمة     تسبق 
                                                                ً                       وعالوة على ذلك، فإن اللجنة منشغلة حيال حرمان األفراد من احلرية نزوالً عند رغبة                .                        للتشهري يف وسائط اإلعالم   

                    ، األمر الذي يفضي     )                       ويانغ دي بريتوا نيغريي    (                      كم أو حاكم الوالية            أو احلا   )                         ويانغ دي بريتوان أغونغ    (              امللك املنتخب   
   .                                                                                       ً         إىل عدم حتديد فترة حرماهنم من احلرية، ويسبب مشاكل تتعلق بنمو الطفل تشمل تعافيه وإدماجه جمدداً يف اجملتمع

     حداث                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل ضمان تطبيق معايري قضاء األ               -    ٥٦٦
                                                                    من االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الـصلة يف هـذا               ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧      ً     ً        ً            تطبيقاً كامالً، وخصوصاً املواد     

                     ومبادئ األمم املتحدة      ")            قواعد بيجني   ("                                                                     اجملال، كقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون األحداث          
                                               وقواعد األمم املتحدة بـشأن محايـة األحـداث            ")     يهية                    مبادئ الرياض التوج    ("                              التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

                   ً               الذي اعتمدته حـديثاً بـشأن         ١٠                                          ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم          ")             قواعد هافانا   ("                    احملرومني من حرياهتم    
   :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  . (CRC/C/GC/10)                         حقوق الطفل يف قضاء األحداث 

                                سنة على األقل واالستمرار يف        ١٢                              ن املسؤولية اجلزائية إىل سن                                  التعجيل برفع احلد األدىن لس       ) أ (  
                                                    معايري احلد األدىن هلذه السن يف قـانون العقوبـات                                                                     رفعه إىل سن أعلى، وإجراء دراسة عن أوجه التناقض بني           

               املستند إىل      ١٩٨٤                                                                                         وتفسري القضاة املسلمني لذلك يف حمكمة الشريعة ويف سياق قانون اإلجراءات اجلنائية لعام              
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                                                                        ، وذلك للحيلولة دون فرض معايري خمتلفة على األطفال عند الرجوع إىل             )  ُ                         املُطبق يف األقاليم االحتادية    (         الشريعة  
                       نظام العدالة اجلنائية؛

                                                                                              إعداد وتطبيق نظام شامل للتدابري البديلة للحرمان من احلرية، كمراقبة الـسلوك وأوامـر                 ) ب (  
              ً                                             ، وذلك ضماناً لعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري؛                                    اخلدمة اجملتمعية واألحكام املعلقة التنفيذ

             ، من أجـل     )   ٦١١              القانون رقم      (    ٢٠٠١                    قانون الطفل لعام                                        تعديل القوانني القائمة، مبا فيها         ) ج (  
                     من االتفاقية، واختاذ   ٤٠           من املادة  ١          والفقرة   ٣٧                                       ً     ً            ضمان تطابق إجراء احلرمان من احلرية تطابقاً تاماً مع املادة 

                                                                ً                                            ما يلزم من تدابري، كإصدار األحكام مع وقف التنفيذ واإلفراج املبكر مثالً، وذلك لضمان قصر احلرمان من                 
                           احلرية على أقصر فترة ممكنة؛

                                                                          اختاذ تدابري تشريعية وإدارية فعالة إللغاء حاالت التأخري يف معاجلة قضايا األطفال؛   ) د (  

                                         إجيابية يف اإلبالغ عن األطفال املخالفني للقانون                                     تشجيع وسائط اإلعالم على املشاركة بصورة    ) ه (  
                                                                                 والترويج هلذه املشاركة وضمان احترام هذه الوسائط حلق الطفل يف محاية حرمة حياته اخلاصة؛

                                                                                      طلب املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث،             ) و (  
                                            واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                    عين باملخدرات واجلرمية                             الذي يضم مكتب األمم املتحدة امل
   .                        اإلنسان ومنظمات غري حكومية

                                                                                                      فيما يتعلق حبماية األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل عملية حتقيق العدالة اجلنائيـة، توجـه                  -    ٥٦٧
                                             شأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال                                                                            اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ب         

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

                              أطفال األقليات والسكان األصليني

                                                                                                           فيما يتعلق حبق أطفال األقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو أطفال السكان األصليني يف التمتـع                   -    ٥٦٨
                                                                                          اهرة بدينهم وممارسة شعائر هذا الدين وتداول لغتهم يف اجملتمع مع سائر أفراد مجاعتهم، تـشري                     بثقافتهم واجمل 

                                                                                                                       اللجنة إىل املالحظات اخلتامية الواردة أعاله، على التوايل، كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل التوصـيات                  
ـ     ٦٢٤  -   ٦٠٨           الفقـرات      ) (    ٢٠٠٣ (     ليني                                                                  املعتمدة يف يوم املناقشة العامة بشأن حقوق أطفال السكان األص            ن ـ       م

    ).CRC/C/133        الوثيقة 

   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل- ٩

                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكويل االتفاقية االختياريني بشأن بيع األطفال وبغاء   -    ٥٦٩
   .                         األطفال يف الرتاعات املسلحة                                                  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبشأن إشراك
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  املتابعة والنشر - ١٠

         املتابعة

                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيات، مبا يف ذلك   -    ٥٧٠
                عند اللـزوم،          الواليات،    وإىل                       املؤلف من جملسني تشريعيني                     جملس الوزراء والربملان        أعضاء                         عن طريق إحالتها إىل     

   .                                             للنظر فيها بالشكل املناسب واختاذ إجراءات إضافية

       النشر

             والـردود     ويل           التقرير األ                                                           بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد                              توصي اللجنة كذلك      -    ٥٧١
           مبـا يف     ،                    اليت اعتمدهتا اللجنة    )                 املالحظات اخلتامية  (   ة   ل                                                      اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الص       

                                        عموم الناس ومنظمـات اجملتمـع املـدين                     يطلع عليها    ل   ،   )                         على سبيل املثال ال احلصر     (                        ذلك عن طريق اإلنترنت     
   .                                                                                                   ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال بغية إثارة النقاش والوعي فيما يتعلق باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل - ١١

                      يف تقرير واحد جـامع      رابع  ال و      ثالث                          التقارير الدورية الثاين وال             ف إىل أن تقدم                           تدعو اللجنة الدولة الطر     -    ٥٧٢
                            وهذا إجراء استثنائي مرده      .  )    رابع                                             وهو املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدوري ال       (   ،      ٢٠١٢      مارس /    آذار    ١٩      حبلول  

             انظر الوثيقة  (       صفحة    ١٢٠                      يتجاوز هذا التقرير  ّ أالّ       وينبغي   .                                                  العدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة
CRC/C/118 .(               ق ما تـنص    ـ                                                                                 وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها كل مخس سنوات بعدئذ، وف             
   .             عليه االتفاقية

                      ً                                 م وثيقتها األساسية وفقاً ملقتضيات الوثيقة األساسية املوحدة                                       كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقد  -    ٥٧٣
                                        االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات                          اليت وافق عليها                          نسقة لتقدمي التقارير    امل        وجيهية   ت  ال      بادئ                الواردة يف امل  

    ).HRI/MC/2006/3   (    ٢٠٠٦      يونيه  /                            معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران

  شيلي: املالحظات اخلتامية

        انظـر    (    ١٢١٩    و     ١٢١٨              يف جلـستيها      ) CRC/C/CHL/3   (      الثالث           الدوري       شيلي                        نظرت اللجنة يف تقرير       -    ٥٧٤
CRC/C/SR.1218 و    CRC/C/SR.1219(     واعتمـدت يف جلـستها         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٦                ، املعقودتني يف ،                         

    .                          املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧       فرباير /      شباط ٢            املعقودة يف     ١٢٢٨

   مقدمة–ألف 

                  املقدمـة بـشأن                                                                                      ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية املفصلة      -    ٥٧٥
                                                                   ، وباحلوار الصريح واملنفتح مع وفد رفيع املـستوى وشـامل لعـدة          (CRC/C/CHL/Q/3)                        قائمة املسائل املطروحة    

    .                                                                قطاعات، مما مسح للجنة بتفهم وضع األطفال يف الدولة الطرف بصورة واضحة
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته - باء 

                                                                                                            حظ اللجنة مع التقدير اعتماد العديد من التدابري التشريعية والربناجمية بغرض إنفاذ االتفاقية، مبـا يف                  تال  -    ٥٧٦
    :           ذلك ما يلي

        سنة؛  ١٢                                               الذي رفع احلد األدىن لسنوات الدراسة اإللزامية إىل     ٢٠٠٣                    اإلصالح الدستوري لعام    ) أ (  

                          ، وكفالة تغطية هذه اخلطة؛          انات واضحة                   ىل اخلدمات الصحية بضم              تعميم الوصول إ                وضع وتنفيذ خطة   ) ب (  

   ؛    ٢٠٠٤       لعام      ١٩٩٦٨                                  إنشاء حماكم األسرة مبوجب القانون رقم    ) ج (  

                                       إنشاء مكاتب معنية حبماية حقوق األطفال؛    ) د (  

ّ  لقّصر      ماية ا                 الدائرة الوطنية حل            إعادة تنظيم    ) ه (      .     ٢٠٠٣٢                   مبوجب القانون رقم   

   :                                                           الطـرف على االتفاقيات والربوتوكوالت التالية أو االنضمام إليها                ً                      وتود اللجنة أيضاً أن ترحب بتصديق الدولة  -   ٥٧٧

   /      شـباط     ٢٦      ، يف                                                                                     اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املعـوقني                 ) أ (  
   ؛    ٢٠٠٢       فرباير

   ،    سلحة                       األطفال يف املنازعات امل           بإشراك            املتعلقان                         ن التفاقية حقوق الطفل       يا  ارـ         االختي   الن      ربوتوكوـ   ال   ) ب (  
   ؛    ٢٠٠٣       فرباير /    شباط   ٦    ، يف                يف املواد اإلباحية               واستغالل األطفال          األطفال     بغاء            بيع األطفال و    ، وب    ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز  ٢١  يف 

                بروتوكول مكافحة    و ،               واملعاقبة عليه                                                          بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال        ) ج (  
                                                التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة        ن     املكمال    الن          الربوتوكو        ومها                   والبحر واجلو،                               هتريب املهاجرين عن طريق الرب    

    ؛     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩    ، يف           عرب الوطنية

   .    ٢٠٠٥      مارس /    آذار    ٢١    ، يف                                           محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        اتفاقية    ) د (  

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  ذ العامة تدابري التنفي-١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤ املادتان(

                        التوصيات السابقة للجنة

                                                                                                                   تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف مبعاجلة العديد من دواعي القلق املعرب عنها والتوصيات املقدمـة                   -   ٥٧٨
                                               يف التقرير الدوري الثاين املقدم من الدولـة                    لدى النظر     )     ٢٠٠٢       أبريل /     نيسان   ٣           املؤرخة   CRC/C/15/Add.173         الوثيقة   (

                                                     ُ                                  بيد أهنا تعرب عن أسفها لوجود دواعي قلق وتوصيات أخرى مل ُتعاجل معاجلة كافية أو                  ). CRC/C/65/Add.13 (       الطرف  
  ل                                                                                                                           مل تعاجل إال بشكل جزئي، مبا فيها تلك املتعلقة بالتشريعات، والتنسيق، والرصد املستقل، وعدم التمييز، وإيذاء األطفـا                 
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     ً       ً                                                                                                            بدنياً وجنسياً داخل األسرة وخارجها، والتفاوت بني األقاليم يف الوصول إىل الرعاية الصحية، والصحة اإلجنابية، وفيمـا                 
    .                                                                   يتعلق باألطفال الالجئني، واالستغالل اجلنسي، واالجتار باألشخاص، وقضاء األحداث

                                         التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتاميـة            عاجلة مل                    التدابري الالزمة     ل                                           حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ك         -   ٥٧٩
                  التوصيات الواردة                               ، وأن تتابع بصورة مالئمة                          ُ  ّ            ُ  ّ                           الدوري الثاين اليت مل ُتنفّذ بعد أو مل ُتنفّذ مبا فيه الكفاية                                  املقدمة بشأن التقرير    

                        يف االعتبار توصـيات                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع       .                              بشأن التقرير الدوري الثالث                     املالحظات اخلتامية           يف هذه   
ُ                                          حلقة العمل دون اإلقليمية اليت ُعقدت يف بوينس آيرس يف الفترة من                           بشأن تنفيذ     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠      إىل    ٢٨                            

   .                                املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل

                    التشريعات والتنفيذ

  .                                        بإجراء العديد من التعديالت التشريعية                                                                            ترحب اللجنة بتضمني الدستور العديد من املواد املتعلقة حبقوق الطفل و            -   ٥٨٠
                  بغـرض اعتمـاد       ١٩٦٧       لعام      ١٦٦١٨                                                                        بيد أن اللجنة تشعر باألسف لعدم استكمال عملية إصالح قانون األحداث رقم       

    ).CRC/C/15/Add.173   (    ٢٠٠٢                             ً                                              قانون شامل حلماية األطفال، وفقاً لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة لعام 

                                                                      يف هذا الصدد وتوصي الدولة الطرف بأن تعجل باستكمال عملية إصالح                                  نة اإلعراب عن قلقها               تكرر اللج   -   ٥٨١
  ،                        بأن يكون هناك متييز واضح                   كما توصي اللجنة      .                                        لكي توفر محاية شاملة جلميع األطفال          ١٩٦٧                     قانون األحداث لعام    

     .       ل اجلاحنني                                                                 يف اإلجراءات القانونية وغريها، بني األطفال الذين حيتاجون للحماية واألطفا

                                                                                                              كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بواسطة أحكام ولوائح قانونية مالئمة، إتاحة احلماية اليت تنص                  -   ٥٨٢
                                                                  أو الشهود عليها مثل األطفال ضحايا اإليـذاء والعنـف املـرتيل             /                                               عليها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و      

           ن تراعـي                                                               طاف واالجتار، واألطفال الذين شهدوا مثل هذه اجلـرائم، وأ                                             واالستغالل اجلنسي أو االقتصادي واالخت    
                                                                                      التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا                         األمم املتحدة                        مراعاة تامة مبادئ    

    ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥                                بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ة     املرفق (

               العمل الوطنية    خطة 

          ، بيد أهنا     ٢٠١٠-    ٢٠٠١                                                                              ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية وخطة العمل املتكاملة لصاحل األطفال واملراهقني للفترة    -   ٥٨٣
                                       وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولـة         .                        ُ  ّ    ُ                                              تشعر بالقلق ألن اخلطة مل ُتنفّذ وُتنشر بشكل كاف بني اجلهات صاحبة املصلحة            

    .                                            يم النتائج اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ هذه اخلطة                           الطرف مل تقدم معلومات عن تقي

                                                                                               تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل نشر وتقييم خطة العمل الوطنية بالتشاور مع اجملتمـع املـدين      -   ٥٨٤
                                                                                                                ومجيع القطاعات املشاركة يف تعزيز ومحاية حقوق األطفال، وذلك هبدف جتويد تنفيذها، مع مراعاة مبادئ وأحكـام                 

                                                             اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية الـسابعة       "                 عامل صاحل لألطفال   "                              تفاقية وخطة العمل املعنونة       اال
   .    ٢٠٠٢      مايو /    أيار                   والعشرين املعقودة يف 
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         التنسيق

      د أن                                                                                                         تعترف اللجنة باجلهود اليت بذهلا جملس الوزراء املعين باألطفال واملراهقني حتت إشراف وزارة التخطيط، بي                -   ٥٨٥
                                                                                                                              اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار هذا اجمللس حىت اآلن إىل الترتيبات املؤسسية اليت تكفل التنسيق الفعـال واملتـسق علـى                     

    .             املستوى الوطين

                                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل متتع جملس الوزراء املعين باألطفال واملراهقني بإطار مؤسسي مستقر                 -   ٥٨٦
   .                                                                      الئمة ليقوم بتنسيق إعمال حقوق األطفال على املستوى الوطين على حنو فعال وشامل                     وموارد مالية وبشرية م

              الرصد املستقل

                                           ، فإهنا تعرب مرة أخـرى، باإلشـارة إىل             ٢٠٠٣                                                              مع أن اللجنة تالحظ تقدمي مشروع قانون إىل الربملان يف عام              -   ٥٨٧
                                                     قوق اإلنسان تكون مبثابة آلية ميكن الوصول إليهـا                                                                              املالحظات اخلتامية السابقة، عن قلقها إزاء عدم وجود جلنة وطنية حل          

    .                            لتقدمي شكاوى األطفال وإنصافهم

                                                     مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وأن تقوم يف             ُ     بأن ُتنشئ                                              تكرر اللجنة تأكيد توصيتها للدولة الطرف         -   ٥٨٨
                                ن يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل                                                          بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسا        ٢                                ضوء تعليق اللجنة العام رقم      

) CRC/GC/2002/2 (     ومبادئ باريس               )     بتوسيع نطاق وجود هذه املؤسـسة        )        ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة ،                                     
                                             ً                                                                        ليشمل مجيع أحناء البلد، مبا فيها أشد املناطق ضعفاً، لكي تكفل سهولة وصول مجيع األطفال إىل هذه اآللية املستقلة                   

                                               ً     ً                                         حقوقهم لالنتهاك؛ وأن توفر هلا موظفني مدربني تدريباً جيداً ولديهم القدرة على التعامل                                       لتلقي الشكاوى عند تعرض   
   .                                      مع هذه الشكاوى بطريقة تراعي ظروف الطفل

             ختصيص املوارد

                                                                                                               ترحب اللجنة بزيادة األموال املخصصة للنفقات االجتماعية، ال سيما يف جمايل التعليم والصحة، بيد أهنا تـشعر                   -   ٥٨٩
                                              ً                                                                     التفاوت يف توزيع أموال الدولة ما زال يؤثر سلباً على رفاه األطفال، وبصفة خاصة على األطفال املنتمني إىل                             بالقلق ألن 

   .                  ً                                                       الشرائح األكثر ضعفاً يف اجملتمع مثل الشعوب األصلية واألسر املعيشية اليت تعوهلا نساء

                                     فاقية، زيـادة خمصـصات امليزانيـة                 من االت   ٤                                             ً                 توصي اللجنة بقوة بأن تواصل الدولة الطرف، وفقاً للمادة            -   ٥٩٠
  .                                                                                                    ً         املرصودة إلعمال احلقوق الواردة يف االتفاقية، وأن تكفل توزيع املوارد على مجيع أحناء البلد بطريقة أكثـر توازنـاً      

                                                                                                                   وحتث اللجنة على إعطاء األولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل، ال سـيما بالنـسبة لألطفـال                 
                                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبـدأ يف           .                                                  خمصصات مناسبة من امليزانية لتقليص التفاوتات                   املهمشني، ورصد 

                                                                                                                    تتبع امليزانية من منظور يراعي حقوق الطفل بغية مراقبة خمصصات امليزانية املرصودة لألطفال، وأن تلتمس املساعدة                
    .  )         اليونيسيف (  ة                         منظمة األمم املتحدة للطفول                                   التقنية هلذا الغرض من جهات من بينها 
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               التعاون الدويل

   .                                   سوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب                  يف إطار ال   Niñ@sur                                               ترحب اللجنة مبشاركة الدولة الطرف يف مشروع          -   ٥٩١
   .  ّ                                                                            إالّ أهنا تالحظ عدم كفاية املوارد املخصصة للقضايا العابرة للحدود واملتعلقة حبقوق الطفل

                                                                         أن ختصص املزيد من املوارد للتعاون اإلقليمي بشأن القـضايا املتعلقـة                                              تشجع اللجنة الدولة الطرف على        -   ٥٩٢
   .  Niñ@sur                             باألطفال، ال سيما من خالل مشروع 

             مجع البيانات

                      ُ                                                                                      ترحب اللجنة بالتقدم املُحرز يف جتميع البيانات اإلحصائية واملعلومات، وال سيما من خالل مؤشـر الطفولـة                   -   ٥٩٣
) Index de Infancia( ر بالقلق إزاء عدم توفر بيانات مفصلة، وال سيما ما يتعلق منها باجملموعات الضعيفة              ، بيد أهنا تشع                                                                            

    .                                     والتفاوتات بني املناطق احلضرية والريفية

                                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة                  -   ٥٩٤
ّ           سنة وأن تكون مفّصلة حبـسب    ١٨                                             البيانات مجيع األطفال الذين يقل عمرهم عن                         وينبغي أن تشمل      .                 بتنفيذ االتفاقية                  

                                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعاوهنا         .                                                          اجلنس وحبسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة        
   .                        مع اليونيسيف يف هذا الصدد

                             التدريب على االتفاقية ونشرها

    ُ                                                                                  ليت اُتخذت لنشر املعلومات بشأن حمتوى االتفاقية يف صفوف الفئات املهنية ذات الصلة،                                       تعترف اللجنة بالتدابري ا     -   ٥٩٥
                                                               ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تـدريس حقـوق              .                                                 وعامة اجلمهور وال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم       

                                راحل التعليميـة، وإزاء تـدين                                ً                                                         اإلنسان بصورة منهجية، وخصوصاً حقوق الطفل، كجزء من املناهج الدراسية يف مجيع امل            
    .                                                  مستوى التوعية باالتفاقية، وال سيما يف املناطق الريفية

                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهود التعريف باالتفاقية على نطاق البلد وأن تشيع الوعي مببادئهـا                 -   ٥٩٦
                             االهتمام إلدخال تـدريس حقـوق                         وتوصي اللجنة بإيالء      .                                                     وأحكامها، وال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم واآلباء       

                 وينبغـي تطـوير     .                            ً                                                                 اإلنسان بصورة منهجية، وخصوصاً حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية جلميع املراحل التعليميـة            
                                                                                                              التعاون مع منظمات اجملتمع املدين، والدوائر األكادميية، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية لتحقيق اهلـدف               

    .            املذكور أعاله

   أو  /                                                                                   الوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إىل إتاحة التدريب و ع  -    ٥٩٧
                                                                                                       التوعية بصورة مالئمة ومنهجية بشأن حقوق األطفال وذلك لصاحل اجملموعات املهنية اليت تعمل مع األطفال               

  ن  و            القضاة واحملام                 سلحة والربملانيون و                                               املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وأفراد القوات امل       ال سيما            ومن أجلهم، 
                                                                                              املوظفون الصحيون واملعلمون ومديرو املدارس واألكادمييون واألخصائيون االجتماعيون وغريهم، حـسب            و
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                                                                                                    اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومـن معهـد البلـدان                      وتشجع  .        االقتضاء
    .            دريب املهنيني                              األمريكية لشؤون األطفال من أجل ت

                       التعاون مع اجملتمع املدين

  ،     ٢٠٠٣                                                                                                           ترحب اللجنة باملبادرة املتعلقة بإنشاء جلنة استشارية من اجملتمع املدين معنية باألطفال واملراهقني يف عام                  -   ٥٩٨
    .                                                               ً بيد أن اللجنة تشعر باألسف ألن التعاون مع اجملتمع املدين ال يزال حمدوداً

                                                                                  طرف بأن تشجع إشراك اجملتمع املدين بصورة فعالة ومنهجية، مبا يف ذلك املنظمـات                                      توصي اللجنة الدولة ال     -   ٥٩٩
                                                                                                               غري احلكومية ومجعيات األطفال، يف تعزيز وإعمال حقوق الطفل، ويشمل ذلك مشاركتهم يف مجلة أمور منها املرحلة                 

    .                                                               التحضريية لصياغة التقارير الدورية ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة

  الطفل تعريف -٢
  ) من االتفاقية١املادة (

   .                                          سنة بالنسبة للصبيان والفتيات على حد سواء  ١٦                                        ترحب اللجنة برفع احلد األدىن لسن الزواج إىل   -   ٦٠٠

    ١٨                                            ً                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر جمدداً يف تشريعاهتا بغية رفـع احلد األدىن لسن الزواج إىل                   -   ٦٠١
     . ت                           سنة بالنسبة للصبيان والفتيا

   مبادئ عامة-٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

             عدم التمييز

                                        ُ                                                                          تعترف اللجنة بتدابري السياسة العامة اليت اُتخذت للنهوض بتنفيذ مبدأ عدم التمييز، وال سيما يف جمال اخلدمات                   -   ٦٠٢
                        كان األصـليني، واألطفـال                                                                                         الصحية، لكنها ال تزال تشعر بالقلق من أن بعض اجملموعات الضعيفة، ومن بينها أطفال الس       

                                  االقتصادية الـضعيفة والـذين      -                                                                              املهاجرون والالجئون، واألطفال املعوقون، وكذلك األطفال من األوساط االجتماعية          
      كمـا    .                                                        ً                                                     يعيشون يف املناطق الريفية، ال يزالون ضحايا للتمييز، وخصوصاً من حيث ضعف إمكانية وصوهلم إىل التعلـيم                

                                                                                             ز القائم على أساس نوع اجلنس، وكون حاالت احلمل ما زالت تؤدي إىل استبعاد الفتيات من                                            تالحظ اللجنة انتشار التميي   
                                  وعالوة على ذلك، يساور اللجنـة        .                                                                                   املؤسسات التعليمية على الرغم من احلظر الصريح ملمارسة التمييز على هذا األساس           

                                 سنة، مما يعين التمييز علـى         ١٨                  تقل أعمارهم عن                                           ً                                 قلق إزاء استمرار جترمي عالقات املثليني جنسياً، مبن فيهم أولئك الذين            
    .                  أساس امليول اجلنسية

                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الستعراض ورصد وكفالة تنفيذ التشريعات الـيت تكفـل                  -   ٦٠٣
                لة للقضاء على                                                           من االتفاقية، وأن تعتمد استراتيجية استباقية وشام        ٢                                                     احترام مبدأ عدم التمييز واالمتثال التام للمادة        

                                                                                                          التمييز القائم على أساس نوع اجلنس أو االنتماء اإلثين أو الديين أو على أي أساس آخر، والقضاء على التمييز الذي    
    .                                               يستهدف مجيع اجملموعات املستضعفة يف أرجاء البلد كافة
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                  دولة الطرف مـن                                                                                       كما تطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري التايل معلومات حمددة بشأن ما اختذته ال              -    ٦٠٤
                                                                                                              تدابري وما وضعته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل بغية إتاحة محاية خاصة للمجموعات املستـضعفة                 

                                                  املؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز            ٢٠٠١                                                         ومتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام         
   ١                        ً                        ى أن يؤخذ يف االعتبار أيضاً التعليق العـام رقـم                                                      العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عل      

    ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١            بشأن الفقرة 

                   مصاحل الطفل الفضلى

      كمـا    .                                                                                                           يساور اللجنة القلق من أن التشريعات والسياسة العامة احلالية ال تراعيان مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى                 -   ٦٠٥
    .                                                       وية جتاه األطفال حتول دون متتعهم باحلقوق الواردة يف االتفاقية                          تالحظ أن سلوكيات السلطة األب

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع الـربامج والـسياسات                  -    ٦٠٦
                                                                                             واإلجراءات القضائية واإلدارية، وال سيما يف إصالح قانون األحداث ويف تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل 

                                                                                   وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إلشاعة الوعي مببـدأ مـصاحل      .       تكاملة  امل
   .            الطفل الفضلى

                   احترام آراء الطفل

                     من االتفاقية، هي      ١٥                                                                                           تعترف اللجنة بأن زيادة مشاركة األطفال واملراهقني يف املنظمات الطالبية، يف إطار املادة                -   ٦٠٧
                          ُ                                                                        جنة تالحظ أن آراء األطفال ال ُتراعى بالشكل املالئم عند وضع سياسات تتعلق، على سبيل املثال،                            بيد أن الل    .          أمر إجيايب 

    .                        باألسرة والعدالة اجلنائية

ّ    ُ   ّ                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع وُتيّسر وُتنفّذ، يف إطار األسرة واملدارس واجملتمع احمللـي وداخـل                   -   ٦٠٨   ُ                                   
                                                                        لقضائية واإلدارية، مبدأ احترام آراء األطفـال ومـشاركتهم يف مجيـع                                                   مؤسسات الرعاية، وكذلك يف اإلجراءات ا     

ّ         ً             املسائل اليت متّسهم، وفقاً للمادة                                                                                            من االتفاقية، مع مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة بعد يوم املناقشة العامة              ١٢            
    .                     ُ               بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه    ٢٠٠٦      يف عام 

   احلقوق واحلريات املدنية-٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧ملواد ا(

         التعذيب

ـ               -   ٦٠٩      ه يف  ـ                                                                                                ترحب اللجنـة بالتحقيـق يف االنتهاكـات املرتكبة أثنـاء فتـرة احلكـم العسكري الـذي أجرت
                                       وعالوة على ذلك، تعترب اللجنة أن من         .                                                             اللجنة الوطنية املعنية حباالت االعتقال السياسي والتعذيب           ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣        الفترة  
                                                                                                                    ر اإلجيابية اعتزام الدولة الطرف دفع تعويضات للضحايا الذين حددهتم اللجنة الوطنية، ومواصلة تلقـي شـهادات                     األمو

                                                        ً                                                       األشخاص الذين يدعون أهنم تعرضوا النتهاكات عندما كانوا أطفاالً إبان احلكم العسكري، وذلك بغـرض اإلنـصاف                 
    .                                   الشامل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
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                                                                                        لدولة الطرف على أن تواصل تقدمي الدعم إىل اللجنة الوطنية املعنية حباالت االعتقـال                           حتث اللجنة ا    -    ٦١٠
                                                                                                السياسي والتعذيب لكي تكفل التحقيق التام يف مجيع حاالت إساءة معاملة األشخاص أثنـاء فتـرة احلكـم       

        وتـشجع    .                                ً                                                           العسكري، مبن فيهم من كانوا أطفاالً حينذاك، وحصول الضحايا على تعويضات مالئمة وشاملة            
     ضروب                        مناهضة التعذيب وغريه من                                                                اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية 

   .                                            وعلى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                                 القاسيـة أو الالإنسانية أو املهينة،  ة ـ          أو العقوب        املعاملة 

            ِ                 واملهينة من ِقبل املوظفني      ة                           معاملة القاسية والالإنساني                                                       تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعرض األطفال لل         -    ٦١١
                                                     وعالوة على ذلك، ومع أن اللجنة تعترف بأن بعـض            .                                                        املكلفني بإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك يف مرافق االحتجاز        

   إىل                                                                                                                املوظفني قد عوقبوا على االنتهاكات اليت ارتكبوها حبق الطالب، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تـشري                  
    .     ٢٠٠٦                                           ِ                                                االستخدام املفرط للقوة واالعتقاالت التعسفية من ِقبل الشرطة أثناء املظاهرات الطالبية اليت حدثت عام 

                                                                                             حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو   -    ٦١٢
                                                       كفل إتاحة آليات ميكن الوصول إليها لتقدمي الشكاوى، وإجراء                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت  .       املهينة

                                                                                                         حتقيقات مستقلة يف مجيع االدعاءات املقدمة بشأن قيام موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني أو أي شخص يعمـل                 
                         وعالوة على ذلك، تـشجع       .             من االتفاقية   )  أ (  ٣٧                                                           بصفته الرمسية بانتهاكات حلقوق األطفال الواردة يف املادة         

                                                                                                       الدولة الطرف على ضمان أن يكون مجيع أفراد الفئات املهنية املعنية قد تلقوا التدريب املالئم يف جمال                  اللجنة
     ً                                                           وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وصول مجيع األطفال ضحايا   .                              االلتزامات الواردة يف االتفاقية 

                              ً       ً                 الشامل، مبا يف ذلك تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعـادة                                         واملهينة إىل تدابري التعويض       ة                            املعاملة القاسية والالإنساني  
   .                ً إدماجهم اجتماعياً

              العقاب البدين

          الوثيقـة   (                                                                                 تعرب اللجنة مرة أخرى عما سـبق هلـا أن أعربـت عنـه مـن قلـق يف هـذا الـصدد            -    ٦١٣
CRC/C/15/Add.173   اب                                            من القانون املدين جتيز على ما يبدو العق        ٢٣٤                  وتأسف ألن املادة      )   ٣٢-   ٣١             ، الفقرتان   

                                                                                             وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة عدم توفر بيانات إحصائية عن عدد احلاالت املبلـغ عنـها،                  .               البدين يف املرتل  
   .                                                                              ويساورها القلق إزاء استمرار ممارسة العقاب البدين يف املرتل، وكذلك يف املدارس واملؤسسات

                   للجنة بشأن حق     ٨                    لتعليق العام رقم                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، مع إيالء االعتبار الواجب ل            -    ٦١٤
     من    ٢٣٤               ، بتعديل املادة  )    ٢٠٠٦ (                                                                       الطفل يف احلماية من العقاب البدين وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة 

                                        ً                                                                  القانوين املدين، وأن تطبق تشريعات حتظر صراحةً مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيع الظروف، مبا يف                 
                                                                                        ما ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ محالت توعية وتثقيف عام ضد العقاب البدين وأن تشجع على          ك  .             ذلك يف املرتل  

    .                                                              اتباع أساليب غري عنيفة وقائمة على املشاركة لتنشئة وتعليم األطفال
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   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
  ٢١- ١٩ و١١- ٩ واملواد ١٨ من املادة ٢- ١ والفقرتان ٥املواد (

  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤لفقرة وا ٢٥واملادة 

           دعم األسرة

                                 ُ                                                                        مع أن اللجنة ترحب باملبادرات اليت اُتخذت للتركيز على األسرة كجـزء مـن الـسياسة االجتماعيـة،                    -    ٦١٥
      ً                                                                                                       وخصوصاً كجزء من برنامج التضامن يف شيلي، فإهنا تالحظ احلاجة إىل زيادة تعزيز املوارد والـدعم املخصـصني                  

   .                الضعفاء وأسرهم      لألطفال

                                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر املزيد من الدعم لألسر بغية منع انفصال األطفال عن ذويهم، وذلك                   -   ٦١٦
   .                                                              على سبيل املثال من خالل النصح وتعزيز دور اآلباء ومنح إعانات مالية

                 الرعاية البديلة

                                                   طفال واالخنفاض الطفيف يف عدد األطفال املـودعني يف                                                               مع أن اللجنة تالحظ اجلهود املبذولة لتحسني كفالة األ          -   ٦١٧
   .                                                           ً مؤسسات الرعاية، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا العدد ال يزال مرتفعاً

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز كفالة األطفال كشكل من أشكال الرعاية البديلة وتقتـرح                  -   ٦١٨
      وفيما   .                                                       ة إال كمالذ أخري، مراعية يف ذلك مصاحل الطفل الفضلى                                                          عدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاي       

                                       حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية                                                                              يتعلق بأطفال السكان األصليني، تؤيد اللجنة توصية املقرر اخلاص املعين           
        ألصـليني                                                                                                اليت تدعو الدولة الطرف إىل أن تزيد جهود التنسيق بغية تقليل عدد أطفال الـسكان ا                              للسكان األصليني 

                                 وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة        .                                                                       يف مؤسسات الرعاية، وأن تقدم الدعم لتمكينهم من البقاء مع أسرهم                  املودعني
                                                                                                                  الدولة الطرف بتخصيص املوارد املالئمة ملؤسسات الرعاية ودعم ومراقبة عملها، مبا فيها املؤسسات الـيت تـديرها                 

            ً                                              األطفال، فضالً عن إجراء استعراض دوري حلالة األطفـال                                                             منظمات غري حكومية، وأن تقوم بتشجيع ودعم كفالة       
                                                                      من االتفاقية، مع مراعاة التوصيات الصادرة عقب يوم املناقشة العامة        ٢٥                      ً                   املودعني يف املؤسسات، وفقاً ألحكام املادة       

   .                 من رعاية األبوين                    بشأن األطفال احملرومني    ٢٠٠٥      يف عام 

       التبين

                                                                              نية اليت أجريت هبدف حتسني األحكام القانونية املتعلقة بالتبين، كمـا ترحـب                                            ترحب اللجنة بالتعديالت القانو     -   ٦١٩
                                                                        بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد الـدويل،                 ١٩٩٣         لعام     ٣٣                                   بالتصديق على اتفاقية الهاي رقم      

                                      ق يساور اللجنـة ألن سـن الرضـا                     غري أن القل    .                                                                      وبتعيني الدائرة الوطنية حلماية القصر لالضطالع بدور السلطة املركزية        
    .                                                                          ألغراض التبين ال تنطبق بالتساوي على األوالد والبنات وألن التبين يقتصر على األزواج

                                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية لضمان توافق حاالت التبين علـى                  -   ٦٢٠
              بشأن محاية       ١٩٩٣         لعام     ٣٣                                             من االتفاقية وأحكام اتفاقية الهاي رقم          ٢١                                          الصعيدين احمللي والدويل مع أحكام املادة       
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                                                                                                                 األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وذلك بوسائل منها حتديد سن للرضا ألغراض التبين تنطبـق                  
                 فاع عدد األطفال                                                       ً             واللجنة، إذ تأخذ يف اعتبارها مصاحل الطفل الفضلى، ونظراً الرت           .                              بالتساوي على األوالد والبنات   

                                                                                      ً                          املودعني يف مؤسسات، توصي الدولة الطرف بأن تزيد من فرص التبين على الصعيد احمللي، بـأن تنظـر مـثالً يف                     
    .                                   استحداث قواعد جتيز التبين لغري األزواج

                                   العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

                                               يد الذي جييز لألطفال أنفـسهم اإلبـالغ عمـا                                                                      ترحب اللجنة باحلكم الوارد يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلد          -   ٦٢١
                                                                                                                       يرتكب حبقهم من جرائم، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت العنف واالعتداء اجلنسي على األطفال،                   

      كافحة                                                                                                                    على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة العنف داخل األسرة باختاذها إجراءات كإنشاء اللجنة الوطنية مل                
                                                                                            وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توفر إحصاءات حمدثة خبصوص ضحايا حاالت العنف املبلـغ                 .                      إساءة معاملة األطفال  

                                                                   ُ                    ُ                           عنها، وال سيما حاالت العنف اجلنسي واألسري، والعدد احملدود للتحقيقات اليت أُجريت والعقوبات اليت اُتخذت فيمـا                 
   .                                                 اعدة يف التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع                                    يتصل هبذه احلاالت، وعدم وجود تدابري للمس

   :                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -   ٦٢٢

                                                                                               أن تعزز اآلليات املعنية برصد عدد حاالت العنف أو االعتداء اجلنسي أو اإلمهال أو سوء املعاملـة               ) أ (  
                                                       ذلك داخل األسرة ويف املدارس ويف مؤسـسات إيـداع                                    ومدى انتشارها، مبا يف      ١٩                              أو االستغالل املشمولة باملادة     

                                   األطفال أو غريها من مؤسسات الرعاية؛

                                مبن فيهم املدرسون واألخـصائيون      (                                                              أن تكفل إتاحة التدريب للمهنيني العاملني إىل جانب األطفال             ) ب (  
                     غ عن حاالت العنف املرتيل                    خبصوص التزامهم باإلبال  )                                                        االجتماعيون واملهنيون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو القضاء

                                                                املشتبه فيها واليت تؤثر على األطفال واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا؛ 

                                                                                                  أن تكثف دعمها لضحايا العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة بغية ضمان متتعهم مبا يلزم مـن                   ) ج (  
                                                     خدمات التعايف واملشورة وغري ذلك من أشكال إعادة اإلدماج؛

                                                                                              عم التغطية الوطنية خلدمة خط هاتفي جماين من ثالثة أرقام يعمل دون انقطاع إلتاحة االتصال                     أن تد    ) د (  
   .                                                    باألطفال املوجودين يف املناطق النائية يف خمتلف أرجاء البلد

                                 ال، توصي اللجنة الدولة الطـرف    ـ                                                                       وباإلشارة إىل الدراسة اليت أجراها األمني العام بشأن العنف ضد األطف            -   ٦٢٣
    :       مبا يلي

                                                                                              أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات العامة واحملددة الواردة يف تقريـر اخلـبري                  ) أ (  
                          مـع مراعـاة النتـائج        ) A/61/299 (                                                                    املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال           
    ٣٠                              جريت يف األرجنتني يف الفترة من                                                                               والتوصيات املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية لبلدان أمريكا الالتينية اليت أ         

   .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ١        مايو إىل  /    أيار
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                                                                                             أن تستخدم هذه التوصيات كأداة الختاذ اإلجراءات الالزمة باالشتراك مع اجملتمع املـدين ومـع                  ) ب (  
                                                                                                          احلرص بوجه خاص على إشراك األطفال، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي،                 
                                                                                                                 والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة تكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنف واإليـذاء                 

   .              هذه والتصدي هلا

                                                                                          أن تلتمس لألغراض املشار إليها أعاله املساعدة الفنية من اليونيسيف، ومفوضية األمـم املتحـدة          ) ج (  
    .  ة                                        السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملي

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

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

                األطفال املعوقون

                                                   ال املعوقني، وال سيما املوارد الالزمة لضمان حقهم        ـ        ة لألطف ـ                                                    يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية املوارد املتاح         -   ٦٢٤
    .     عليم     يف الت

           بشأن حقوق    )     ٢٠٠٦ ( ٩                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                 -   ٦٢٥
    ):CRC/C/GC/9 (              األطفال املعوقني 

                                                                                                   أن حترص على تنفيذ القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني اليت اعتمدهتا اجلمعية                 ) أ (  
    ؛     ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣  يف                    العامة لألمم املتحدة 

                                                                                           أن توقع وتصدق على اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول                   ) ب (  
                         ُ                        االختياري امللحق هبا حاملا ُيفتح باب التصديق عليهما؛

                                                                                                  أن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان متتع األطفـال املعـوقني حبقهـم يف التعلـيم إىل أقـصى                      ) ج (  
         د ممكن؛  ح

    ومن   )                       أي املتخصصني يف اإلعاقة    (                                                                     أن تضاعف جهودها الرامية إىل إتاحة ما يلزم من الفئات املهنية               ) د (  
                                                                                                               املوارد املالية، وال سيما على الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيـل اجملتمعيـة، مبـا يف ذلـك           

    .                 جمموعات دعم اآلباء

                       اخلدمات الصحية والطبية

                                                                                                      ترحب اللجنة بالزيادة الكبرية يف اعتمادات امليزانية املخصصة لإلنفاق العام يف قطاع الصحة من خالل                 -  ٦  ٦٢
                                                                                                            إنشاء النظام الصحي املتعلق بتعميم الوصول إىل اخلدمات الصحية بضمانات واضحة، وباحملاوالت الراميـة إىل                

                                       طريق ضمان العالج الطيب حلاالت اجتماعية عدة                                                        تعزيز متتع األسر املنخفضة الدخل باخلدمات الصحية والطبية عن 
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                 ً                                                    وتنوه اللجنة أيضاً بالتقدم احملرز يف جمال ختفيض معدل وفيات الرضع وبارتفاع   .                           تتعلق بوجه خاص بصحة األطفال
                                                              ومع ذلك، تشري اللجنة إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود بغية ضمان متتع   .                           معدالت التحصني يف صفوف األطفال

     ً                   وأخرياً يساور اللجنة قلق   .                                                      ً      ً        لية وسكان الريف وذوي الدخل املنخفض باخلدمات الصحية متتعاً فعلياً                 الشعوب األص 
    .                                   إزاء املشاكل التغذوية املسببة للسمنة

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ النظام الصحي املتعلق بتعميم الوصول إىل اخلدمات الصحية                 -   ٦٢٧
                                                                                   املوارد اإلضافية الالزمة، وأن تعزز فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية يف املناطق                                           بضمانات واضحة وأن توفر لـه    

                                                        وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطـرف اسـتراتيجيات           .                                                     الريفية لصاحل األسر املنخفضة الدخل والشعوب األصلية      
     ً  وأخرياً،   .                 يف هذا الصدد                                                                                           جديدة لتعزيز استخدام الطب التقليدي للسكان األصليني وأن تعزز االستراتيجيات القائمة          

    .                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للحد من حاالت اإلصابة بالسمنة لدى األطفال ومكافحتها

             صحة املراهقني

                                                                                                                   تنوه اللجنة مبا أحرز من تقدم يف جمال التثقيف اجلنسي يف املدارس، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت                     -   ٦٢٨
  .                                                                                                          ل يف صفوف املراهقات، وجترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف، وعدم كفاية خدمات الصحة اإلجنابية امليسورة الكلفة                  احلم

    .                                                                      ويساهم مجيع هذه العوامل يف ارتفاع معدل الوفيات النفاسية يف صفوف املراهقات

                   تع مجيع املـراهقني                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتضمن مت             -    ٦٢٩
                                                                              ً                            هبذه اخلدمات، وذلك بوسائل منها التثقيف يف املدارس يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، فضالً عـن تقـدمي                  
                                                                                                         خدمات املشورة والرعاية الصحية املراعية ملبدأ سرية املعلومات الطبية الشخصية وخلصوصيات الشباب، مـع              

ـ       ٤                                   مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                                                             راهقني ومنـوهم يف إطـار اتفاقيـة حقـوق الطفـل                                  بـشأن صـحة امل
) CRC/GC/2003/4 .(                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر يف األحكام اليت جترم اإلجهاض يف مجيع                                                                                      

  .                                                                                                      الظروف، مبا يف ذلك يف حاالت االغتصاب وسفاح احملارم واحلاالت اليت تكون فيها حياة األم معرضة للخطر                
                                                                             ي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية مالئمة ختصص فيها املوارد الكافية لربامج                   وعالوة على ذلك، توص

   .                                                     من التدابري الرامية إىل مكافحة االنتحار يف صفوف املراهقني                                التوعية وخدمات تقدمي املشورة وغريها

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

                                            واليت تضمن العالج اجملاين مبضادات النسخ العكسي،     ٢٠٠٤                       ُّ              باألحكام القانونية اليت ُسّنت يف عام                    ترحب اللجنة     -   ٦٣٠
                                                اإليدز، ومع ذلك، توصي اللجنة بأن تقـوم الدولـة    /                                                     كما ترحب باخنفاض حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 

   .     اإليدز /                     األطفال املصابني بالفريوس                                                            الطرف باملزيد من محالت التوعية بغية التصدي للتمييز الذي يستهدف 

    :                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٣١

                                                                                        أن تقوم حبمالت توعية يف صفوف املراهقني، وخباصة املراهقون املنتمون إىل الفئات املعرضة خلطـر            ) أ (  
                          اإلصابة، كأطفال الشوارع؛ 
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                                                الوقائية والقيام باحلمالت اإلعالمية الالزمـة                                                                 أن توفر املوارد املالية والبشرية الكافية الختاذ التدابري          ) ب (  
         بـشأن   ٣                                             اإليدز، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقـم      /                                                       ملكافحة التمييز الذي يستهدف األطفـال املصابني بالفريوس      

        اإليـدز   /                                                                          اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية      /                          فريوس نقص املناعة البشرية   
   ؛ )            ، املرفق األولE/CN.4/1997/37 (             وحقوق اإلنسان 

                                                                                            أن تلتمس املساعدة الفنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة           ) ج (  
   .                 اإليدز، واليونيسيف /       البشرية

              مستوى املعيشة

                                         اء التفاوتات يف مستوى املعيشة وارتفاع                                                                               تسلم اللجنة باخنفاض مستوى الفقر بوجه عام، إال أهنا تشعر بالقلق إز             -   ٦٣٢
                                                     ً                                                                     عدد األطفال الذين يعانون من الفقر أو الفقر املدقع، نظراً ملا يشكله ذلك من عقبات خطرية تعتـرض متتـع األطفـال                      

                                                                               ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع النسبة املئوية للسكان احملـرومني مـن اخلـدمات           .                                   باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية    
                                                                                                               اسية، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء التفاوت الشاسع بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة يف نـسبة تغطيـة                األس

                                                                 وتالحظ اللجنة أن مستويات الفقر مرتفعة على حنو غري تناسيب يف             .                                                       إمدادات املياه النظيفة واملياه اجلارية وشبكات اجملاري      
   .                    صفوف الشعوب األصلية                                    صفوف األسر املعيشية اليت تعيلها نساء ويف

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل أولوية وختصص األموال الكافية للتصدي لتزايـد حـاالت انعـدام                   -   ٦٣٣
                  ً                                                                                                    املساواة واحلد فعلياً من التفاوتات يف مستوى املعيشة، مبا يف ذلك التفاوتات القائمة بني املناطق احلضرية واملنـاطق                  

  .                                                                                 اجة إىل تعزيز قدرة سلطات املقاطعات والبلديات على تقدمي اخلـدمات األساسـية                                  وتؤكد اللجنة على احل     .        الريفية
                                                                                                          وينبغي على وجه اخلصوص أن يشكل تعزيز فرص احلصول على املياه النظيفة الصاحلة للشرب وشبكات تـصريف                 

   .                                          مياه اجملارير إحدى األولويات يف املناطق الريفية

  ة األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافي  -٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                                                                                              ترحب اللجنة بارتفاع نسبة االلتحاق جبميع مراحل النظام التعليمي، وباالعتمادات اهلامة املخصـصة مليزانيـة                 -   ٦٣٤
          ً وترحب أيضاً   .     ٢٠٠٣     ً                                   عاماً كحق منصوص عليه يف الدستور منذ عام   ١٢                                             التعليم، وبتعميم التعليم اجملاين يف املدرسة لفترة 

                                                                            وتسلم اللجنة بالتدابري املتخذة لتحسني نوعية التعليم هبدف هتيئة األطفـال             .                                            حيظى به التعليم قبل االبتدائي من أولوية          مبا  
                         ٍ                                                                                          لالضطالع بدورهم يف جمتمع منتجٍ ودميقراطي، وتنوه باإلجراءات اإلجيابية املتخذة بغية تعزيز تكافؤ الفرص يف احلـصول                 

                                                                                   ا ألن فرص احلصول على التعليم املتاحة لألطفال املنتمني إىل الفئـات املستـضعفة،                                                    على التعليم، إال أهنا تعرب عن قلقه      
   .                                                                                              كالشعوب األصلية والالجئني، واألطفال الذين يعانون من الفقر ويقيمون يف املناطق الريفية ال تزال غري كافية

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٣٥

                             ة يف امليزانية لقطاع التعليم؛                              أن تواصل زيادة االعتمادات املخصص   ) أ (  
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                                                                                 أن تركز على حتسني نوعية التعليم بوجه عام، وال سيما التعليم املقدم يف املناطق الريفية؛   ) ب (  

                                                                                                 أن حترص على توسيع نطاق الربنامج املتعدد الثقافات الثنائي اللغة اخلاص بالـشعوب األصـلية،                  ) ج (  
                                  األصليني بغية تقييم هذا الربنامج؛                                       وتواصل مشاوراهتا مع اجملتمعات احمللية للسكان

                                                                                            أن تقوم بتجميع إحصاءات مصنفة حسب املناطق احلضرية واملناطق الريفية، واألصل اإلثين ونوع                ) د (  
                                                            اجلنس، بغية رصد مدى تأثري التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز؛

    .            هج الدراسية                                                        أن تستثمر املزيد من املوارد إلدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املنا   ) ه (  

   تدابري احلماية اخلاصة-٨
  )د(-)ب ( والفقرات٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦ - ٣٢واملواد  ٣٧من املادة 

                        أطفال املهاجرين والالجئني

                           ُ                                                                        ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت على الدستور هبدف إهناء حاالت انعدام اجلنسية فيمـا خيـص                  -    ٦٣٦
                                                                                                      ولودين يف اخلارج، غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن أطفال األجانب الذين ال يتمتعون مبركز املقيمني                           األطفال امل 

ّ                        الشرعيني يف شيلي قد يظلون معّرضني خلطر انعدام اجلنسية                                              وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عـن أسـفها ألن     .                           
         ويـساور    .                                    مات الدولية املتعلقة حبماية الالجئني                                                     ً                الدولة الطرف مل تعتمد حىت اآلن التشريعات املناسبة وفقاً لاللتزا         

               ً                                                                                            اللجنة قلق أيضاً ألن أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين ال حيصلون على اخلدمات الصحية الكافيـة                
                                                                                    ً      ً           ريثما يتم النظر يف طلباهتم املقدمة إىل نظام التسجيل الوطين، وألن هؤالء األطفال يواجهون متييزاً فعلياً يف ممارسة 

                                                                                   وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لندرة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف ويف ردها على   .               حقهم يف التعليم
   .                                                                                    قائمة القضايا اليت طرحتها اللجنة وذلك خبصوص حالة أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٣٧

                                                املتعلقـة بوضـع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقيـة      ١٩٥٤         قية عام        ِّ              أن تصدِّق على اتفا      ) أ (  
                                   املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية؛    ١٩٦١    عام 

     ُ   ِّ                                    ً                                        أن ُتعجِّل باعتماد وتنفيذ تشريعات مناسبة وفقاً لاللتزامات الدولية املتعلقة حبماية الالجئني؛   ) ب (  

                                        ن أطفال الالجـئني وملتمـسي اللجـوء                                                            أن تكفل اإلسراع يف جتهيز طلبات التسجيل املقدمة م           ) ج (  
                                                                                          واملهاجرين ووثائق هويتهم، وعدم حرماهنم من التمتع باخلدمات الصحية والتعليم خالل فترة التجهيز؛

                                                                                                   أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية أطفال الالجئني مبا يتماشى مع القانون الدويل حلقـوق                   ) د (  
                               بشأن معاملـة األطفـال غـري         )     ٢٠٠٥ ( ٦                                          ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                                         اإلنسان والقانون املتعلق بالالجئني   

                                             املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي؛
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      ِّ                                                                               أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم مبوجب االتفاقية معلومات كافية عن حالة أطفال الالجئني وطاليب    ) ه (  
                   اللجوء واملهاجرين؛

   .                                                  ستشارية من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني                  أن تلتمس اخلدمات اال   ) و (  

                                       االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

                                                                                                    مع أن اللجنة ترحب باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االستغالل االقتصادي بدعم فين من                 -    ٦٣٨
                                                       مل الدويل، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عـدد                                                                     الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملكتب الع        

                                                           ومما يثري جزع اللجنة بوجه خاص ارتفاع عدد األطفال املعرضني ألشكال   .                              األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي
   .         أو املهينة /             العمل اخلطرة و

             ت الكافيـة                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها، بوسائل منها ختصيص االعتمـادا              -   ٦٣٩
                                                                                                                  ملكافحة االستغالل االقتصادي والتصدي هلذه الظاهرة عن طريق التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية، وذلك بالتعاون               

   .                                                                          مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملكتب العمل الدويل، واليونيسيف

               أطفال الشوارع

                                                                              برنامج التضامن يف شيلي، إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال                ِّ                                      تنوِّه اللجنة بالتدابري املتخذة يف إطار         -   ٦٤٠
   .                                                                                                 الشوارع، ونقص اخلدمات االجتماعية املتاحة وتدابري إعادة االندماج، والوصم الذي ال يزال يعانيه هؤالء األطفال

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٤١

                                                       عة ظاهرة أطفال الشوارع وعصابات الشباب يف البلـد                                                  أن جتري دراسة شاملة لتقييم نطاق وطبي         ) أ (  
                                                         وحتديد أسباهبا اجلذرية، بغية وضع سياسة ملكافحة هذه الظاهرة؛

                                                                               ً                  أن توفر ألطفال الشوارع خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، مع مراعاة آرائهـم وفقـاً                   ) ب (  
                                             ِّ         وانب املتصلة بنوع اجلنس واجلوانب اإلثنية، وأن تزوِّد                                                     من االتفاقية، وإيالء االعتبار الواجب للج        ١٢              ألحكام املادة   

                                                                               هؤالء األطفال مبا يكفي من الغذاء واملسكن وما يلزم من الرعاية الصحية وفرص التعليم؛

                                                                 أن تضع سياسة جلمع مشل األسرة حيثما أمكن ومبا خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛   ) ج (  

                    هدف أطفال الشوارع؛                                       أن تنفذ محالت توعية للتصدي للوصم الذي يست   ) د (  

                                                                               أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية وتلتمس املساعدة الفنية من جهات منها اليونيسيف؛   ) ه (  

   .      ِّ                                                                      أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم إىل اللجنة معلومات إضافية عن حالة أطفال الشوارع   ) و (  
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                             االستغالل اجلنسي لألطفال وبيعهم

        ِّ                                  واليت جترِّم استغالل األطفال يف املـواد            ٢٠٠٤            ُ                 شريعية اليت أُدخلت يف عام                                  ترحب اللجنة بالتعديالت الت     -    ٦٤٢
                                                                                     ً                             اإلباحية، إال أهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف لـم تعدل بعد قانوهنا اجلنائي جلعله متوافقاً مع أحكـام                   

      وتعترب   .                     يف املواد اإلباحية                                                                                       االتفاقية والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال         
                                                                                                         اللجنة أن ما خيصص من موارد لربامج إعادة إدماج األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار يشكل خطـوة                 

                                                                                        كفاية التدابري الرامية إىل الوقاية من هذه الظاهرة، وألن السياحة اجلنسية مدعاة                                                    إجيابية، إال أهنا تعرب عن أسفها لعدم      
   .                   ذ القوانني بشكل فعال                 للقلق، ولعدم إنفا

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٤٣

                              ً     ً                                                   أن جتعل تشريعاهتا متوافقة توافقاً تاماً مع االلتزامات الدولية املنصوص عليها يف االتفاقية ويف    ) أ (  
                                                                                    الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

                                                                                        أن تنجز املزيد من الدراسات املتعمقة بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال والسياحة اجلنسية                ) ب (  
                                                                                                                  بغية تقييم نطاق هذه الظاهرة وحتديد أسباهبا اجلذرية وتيسري الرصد الفعال هلا واختاذ التدابري الفعالة الالزمة                

                                       للوقاية منها ومكافحتها والقضاء عليها؛

                                                         ة منسقة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، مع مراعاة       ِّ               أن تنفِّذ خطة عمل وطني   ) ج (  
ُ       اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف                                                                                       

   ؛    ٢٠٠١                                               ، وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام     ١٩٩٦    عام 

                               ضافية ألغراض الوقاية والتوعية؛              أن ختصص موارد إ   ) د (  

            أو االجتـار    /                                                                       أن تستمر يف إتاحة برامـج ملساعدة األطفـال ضحايـا االستغالل اجلنسي و             ) ه (  
                 وإعادة إدماجهم؛

                                                                                               أن تقدم التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العـامني                ) و (  
                                                                                      شكاوى ورصد االنتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وذلـك بطريقـة تراعـي                                          فيما يتعلق بكيفية تلقي ال    

                                         خصوصيات الطفل وحتترم احلياة اخلاصة للضحية؛

                                              أن تكفل إنفاذ القوانني لتجنب اإلفالت من العقاب؛   ) ز (  

        اء على                                                                                              أن تلتمس املزيد من املساعدة الفنية من جهات من بينها اليونيسيف والربنامج الدويل للقض                ) ح (  
   .                                  عمل األطفال التابع ملكتب العمل الدويل
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                        إدارة شؤون قضاء األحداث

                                                                                                         تعرب اللجنة من جديد عما سبق هلا أن أعربت عنه من قلق إزاء ارتفاع عدد األطفال املشمولني بنظام                    -    ٦٤٤
                      قضاء األحداث واليت                                                                ويساور اللجنة قلق إزاء التشريعات اجلديدة املتعلقة بنظام         .                               القضاء اجلنائي اخلاص بالبالغني   

                                           سنة من احلرية ملدة ميكن أن تصل إىل مخس سنوات،   ١٦   و  ١٤ُ                                            ُتجيز حرمان املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني 
                          ً           وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم   .                                                              وتطبيق عقوبات جنائية على األطفال دون الرابعة عشرة يف ظروف معينة

                                                                       فية الرامية إىل معاجلة حالة األطفال اجلاحنني دون اللجوء إىل اإلجراءات اجلنائية،         التثقي-                         كفاية التدابري االجتماعية 
                                                              وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة عدم وجود برامج خاصة بتعايف            .                                              وإىل احلد من تطبيق إجراء احلرمان من احلرية       

   .                             األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

                                                             ن جتعل الدولة الطرف نظام قضاء األحداث فيها، وال سـيما                                                    تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأ       -    ٦٤٥
  .   ٣٩   و  ٤٠   و  ٣٧                                               ً     ً                                    التشريعات اجلديدة قبل بدء نفاذها، متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد 

ـ               ا                                    ً                                                                     وينبغي أن تتوافق تلك التشريعات أيضاً مع معايري األمم املتحدة األخرى املتعلقة بنظام قضاء األحداث، مب
  ،  )               قواعـد بـيجني    (                                                                   قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            :                      فيها املعايري التالية  

                           ، وقواعد األمـم املتحـدة      )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                                    ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        
                                           فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال          ، ومبادئ  )            قواعد هافانا (                              حلماية األحداث احملرومني من حريتهم 

         بـشأن  (CRC/C/GC/10)    ١٠                                                                         يف إطار نظام العدالة اجلنائية، والتوصيات الواردة يف تعليق اللجنة العام رقم  
                                                          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجـه    .                                حقوق األطفال يف إطار قضاء األحداث 

   :            اخلصوص مبا يلي

  -                                                                                            أن توفر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ القانون اجلديد وإنشاء نظام من التدابري االجتماعية    ) أ (  
                                                                             التثقيفية بغية تيسري تطبيق هذا النظام، وأن تتيح أداة إلجراء تقييم دوري ألدائه؛

                   ء إىل هذا اإلجراء                   ويف حالة اللجو    .                                                              أن تكفل عدم تطبيق إجراء احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري             ) ب (  
                                                           كمالذ أخري، ينبغي أن تكون املرافق متوافقة مع املعايري الدولية؛

                                                                                                       أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للتأكد من فصل كل فرد حمروم من حريته ومل يبلغ الثامنة عشرة عن                     ) ج (  
                من االتفاقية؛  ٣٧         من املادة   )  ج (                            ً              غريه من احملتجزين البالغني، وفقاً ألحكام الفقرة 

                                         أن تتيح للطفل املساعدة القانونية اجملانية؛   ) د (  

             ً      ً                                                                          أن تنشئ نظاماً مستقالً يراعي خصوصيات الطفل ويكون يف متناوهلم لتلقي ومعاجلـة الـشكاوى                  ) ه (  
                                                                                                           املقدمة من األطفال والتحقيق يف حاالت االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وحراس السجون         

              ء ومعاقبتهم؛           ومقاضاة هؤال

                                                            ُ                                 أن حترص على أن يظل األطفال احملرومون من حريتهم على اتصال دائم بأُسـرهم خـالل مـدة                     ) و (  
                                                                                    احتجازهم يف إطار نظام قضاء األحداث، ال سيما عن طريق إبالغ اآلباء يف حالة احتجاز أبنائهم؛
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                            جون، والقـضاة، واحملـامني،                                                                         أن تقدم التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وموظفي الس            ) ز (  
                                                                                                   واملدعني العامني، وحمامي الدفاع اجملاين، واملوظفني الصحيني، واألخصائيني االجتماعيني وغريهم من الفئـات             

                                                            األخرى حسب االقتضاء وذلك يف جمال حقوق األطفال واحتياجاهم اخلاصة؛

                        يب أفراد الشرطة وذلك                                                                     أن تلتمس املزيد من املساعدة الفنية يف جمال قضاء األحداث وتدر             ) ح (  
                                                                                                     من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، ومبشاركة مكتب األمم املتحدة املعين               
                                                                                                باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية       

   .              وغريها من اجلهات

     ليني                أطفال السكان األص

                                                                                                   تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدستور ال يتضمن حىت اآلن أية أحكام حمددة تـنص علـى االعتـراف                     -    ٦٤٦
                                                                          ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع مستوى الترابط بني فقر الناس وكوهنم منحدرين من   .                       بالشعوب األصلية وحقوقها

                                             ال يزال يستهدف أطفال السكان األصـليني، ال                                                                           الشعوب األصلية، وإزاء التمييز القائم حبكم األمر الواقع والذي          
                                                                                وترحب اللجنة باخلطوات اإلجيابية املتخذة لوضع برنامج تعليم ثنائي اللغة، غري             .                              سيما يف جمايل التعليم والصحة    

      وتعرب   .                                                                                                      أهنا تالحظ أن نسبة التغطية وحجم املوارد حمدودان وأن معدالت االنقطاع عن الدراسة ال تزال مرتفعة               
                                                                                         قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن وقوع شباب السكان األصليني ضحايا للممارسات الوحشية ألفراد          اللجنة عن
                                                                                        ويف اخلتام، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات مفصلة عن حالة أطفال   .       الشرطة

   .             السكان األصليني

   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -   ٦٤٧

                    ً                                        درج يف الدستور حكماً ينص على االعتراف بالشعوب األصلية وحقوقها؛    ُ أن ُت   ) أ (  

                             املتعلقة بالـشعوب األصـلية       )     ١٩٨٩   (   ١٦٩      ِّ                                              أن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ) ب (  
                             والقبيلة يف البلدان املستقلة؛

  ً      ً                عاً فعلياً مبا هلم من حقوق،                                                                أن تتخذ التدابري اإلجيابية الالزمة لضمان متتع أطفال السكان األصليني متت   ) ج (  
                               وال سيما يف جمايل التعليم والصحة؛

                                                                                            أن تكفل محاية شباب السكان األصليني من املمارسات الوحشية ألفـراد الـشرطة وأن تتخـذ                   ) د (  
                                                                     اإلجراءات الوقائية والتصحيحية الالزمة يف حالة االشتباه يف إساءة املعاملة؛

            عقب يوم       ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                   يات اليت اعتمدهتا اللجنة يف أيلول                                         أن تراعي على النحو الواجب التوص        ) ه (  
                                                              ً     ً                                 مناقشتها العامة بشأن حقوق أطفال السكان األصليني، وأن تويل اهتماماً خاصاً للتوصيات اليت وردت يف تقرير املقرر 

   ٣   ٢٠٠                                                                                                  اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني عـن بعثتـه إىل شـيلي يف عـام               
(E/CN.4/2004/80/Add.3)؛   

    .   ٣٠      ِّ                                                            أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة إضافية عن تنفيذ املادة    ) و (  
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   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                         ، بتقـدمي تقريريهـا األولـيني مبوجـب             ٢٠٠٧       يناير   /                                                    ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، يف كانون الثاين         -   ٦٤٨
   .                       كولني االختياريني لالتفاقية      الربوتو

   املتابعة والنشر-١٠

         املتابعة

                                                                                     ً     ً                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ                  -   ٦٤٩
               عات والـسلطة                                        ، والوزارات املعنية، وحكومات املقاط     )        الكونغرس (                                                إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء اجمللس الوطين        

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

       النشر

                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالـث والـردود           -    ٦٥٠
                    ذلك باللغات املناسبة                                ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، و  )                املالحظات اخلتامية (                           اخلطية اليت قدمتها والتوصيات 

                 ليطلـع عليهـا      )                            على سبيل املثال ال احلـصر      (                                  ، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت         )                     كلغات الشعوب األصلية   (
                                                                                                    اجلمهور عامة والصحافة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة             

   .        ورصدها                        الوعي باالتفاقية وتنفيذها

  لقادم التقرير ا-١١

    ١٢                                                                                    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الرابع واخلامس ضمن تقرير جامع حبلول   -    ٦٥١
                                   وينبغي أال يتجاوز عـدد صـفحات          ).                                           املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري اخلامس        (    ٢٠١٢       سبتمرب   /     أيلول

                                     لدولة الطرف أن تقـدم تقاريرهـا                            وتتوقع اللجنة من ا      ). CRC/C/118               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠         التقرير  
   .                                                        الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

                                                      َّ       ً                                         وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقـة                 -    ٦٥٢
                                    ير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك                                                              األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقار

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

  قريغيزستان: املالحظات اخلتامية
  )الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة(

       انظـر     (    ١٢٢٠             يف جلـستها      ) CRC/C/OPAC/KGZ/1 (                                            نظرت اللجنة يف التقرير األويل لقريغيزستان         -    ٦٥٣
CRC/C/SR.1220 (     ٢                 املعقـودة يف         ١٢٢٨                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩            املعقودة يف   

   .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧       فرباير /    شباط
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   مقدمـة-ألف 

                                        يتبع املبادئ التوجيهية املقـررة يف                                                                                 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، ومع ذلك تأسف ألنه ال             -   ٦٥٤
                                                                                                         وتعرب عن ارتياحها للردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها، وكذلك للحوار البناء الذي أجرته                 .              تقدمي البالغات 

   .                    مع الوفد رفيع املستوى

                            حظات اخلتامية السابقة اليت    ُ  َ ّ                                                       ُ                            ُتذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملال              -   ٦٥٥
      ٢٠٠٤          أكتـوبر    /                تـشرين األول    ١                                                                                   اعتمدهتا اللجنة بـشأن التقريـر الـدوري الثـاين للدولـة الطـرف املـؤرخ                 

(CRC/C/15/Add.244) .    

   اجلوانب اإلجيابية-باء 

   :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  -   ٦٥٦

                                      التصديق على سبع معاهدات حلقوق اإلنسان؛   ) أ (  

                      املتعلقة حبظـر أسـوأ      )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                        اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             على     ٢٠٠٤        يف عام            التصديق     ) ب (  
   ؛                                               أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها

   .    ٢٠٠٦      يونيه  /                                                    اعتماد قانون مجهورية قريغيزستان املتعلق بالطفل يف حزيران   ) ج (  

     ً                                      عاماً وعدم قبول أي استثناء من ذلك،          ١٨               إللزامي يف سن                                                          ترحب اللجنة باحلكم الذي يقضي بأن يبدأ التجنيد ا          -   ٦٥٧
   .                                                             َّ                   من القانون اجلنائي تنص على فرض عقوبات جنائية على استخدام القصَّر يف الرتاعات املسلحة   ١٢٤           وبأن املادة 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة -١

         التشريع

                                             الوالية القضائية خارج نطاق اإلقلـيم يف حـال                                      وجود أي حكم حمدد ينص على                                     يساور اللجنة القلق إزاء عدم      -   ٦٥٨
                                                           ِ                                                        جتنيد طفل حيمل جنسية قريغيزستان خارج البلد أو جتنيد األطفال من ِقبل مواطن قريغيزستاين، أو شخص لـه روابـط                   

    .                                     أخرى مع الدولة الطرف، خارج قريغيزستان

                                                               ملنع جتنيد األطفال يف القـوات املـسلحة أو مجاعـات مـسلحة                                                         من أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية         -   ٦٥٩
   :                                                    واستخدامهم يف القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                                                                 أن تنشئ والية قضائية خارج نطاق اإلقليم تتناول انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلـق                 ) أ (  
                                                        تهاك شخص مواطن للدولة الطرف أو تربطه هبا عالقـات                                                                    بتجنيد األطفال وإشراكهم يف القتال عندما يقوم هبذا االن        

                ُ                   أخرى أو حينما ُترتكب ضد هذا الشخص؛
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                                                                                              أن تضمن بنص تشريعي عدم قيام األفراد العسكريني بأي فعـل ينتـهك احلقـوق الراسـخة يف                    ) ب (  
   .                                                              الربوتوكول االختياري بصرف النظر عن أي أمر عسكري يصدر يف هذا الشأن

                                                                                              إزاء احتمال تصدير األسلحة الصغرية واخلفيفة إىل بلدان يشارك فيها أشخاص مل يبلغوا سن                                   يساور اللجنة القلق    -   ٦٦٠
   .                                                                                                   الثامنة عشرة مباشرة يف أعمال القتال كأعضاء يف قواهتا املسلحة أو يف جمموعات مسلحة خارج القوات املسلحة للبلد

                                        اء على تصدير األسلحة الصغرية واخلفيفة                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانوهنا احمللي هبدف القض           -   ٦٦١
                     ويف هذا السياق، توصي    .                    ً                           ً      ً      ً                                  إىل بلدان تعاين حالياً من نزاع مسلح أو شهدت مؤخراً نزاعاً مسلحاً رمبا شارك فيه أطفال               

                                                                                                                      اللجنة الدولة الطرف بأن تشري يف تقريرها الدوري املقبل إىل التغيريات اليت أدخلتها على قانوهنا احمللي وكيف أسهم                  
   .                                                        نفيذ هذه التغيريات يف وقف بيع األسلحة الصغرية إىل تلك البلدان ت

            االختياري                            تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

                                                                                                      ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف اليت تفيد بأنه جتري مناقشة موضوع إنشاء آلية دائمة لتنسيق    -   ٦٦٢
    .                                    السياسات واألنشطة املتعلقة حبقوق الطفل

  .                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء آلية دائمة لتنسيق السياسات واألنشطة املتعلقة حبقوق الطفل          - ٣  ٦٦
   .                                                                                         وينبغي هلذه اآللية أن تشمل التنسيق املناسب والفعال والتقييم املنتظم لتنفيذ الربوتوكول االختياري

                النشر والتدريب

                                                               ياري مدرج يف مناهج املدارس العسكرية، توصي الدولة الطـرف                                                 فيما تالحظ اللجنة أن الربوتوكول االخت       -   ٦٦٤
                    كما توصي اللجنـة      .                                                                                        بنشر أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري على نطاق واسع يف صفوف األطفال ووالديهم           

                                                                                                         الدولة الطرف بتنظيم محالت منتظمة للتوعية والتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري لـصاحل    
                                                                            مثل املدرسني واملشتغلني باملهن الصحية واألخصائيني االجتماعيني واحملامني والقضاة          (                                 مجيع الفئات املهنية ذات الصلة      

                                                                                               مبن فيهم الفئات املتعاملة مع األطفال ملتمسي اللجوء، والالجئني واملهاجرين الذين رمبا جندوا               )                   وأفراد قوات اجليش  
   .                                                      لة الطرف مدعوة لتقدمي معلومات هبذا الصدد يف تقريرها املقبل     والدو  .                           أو استخدموا يف أعمال القتال

   جتنيد األطفال-٢

                 املدارس العسكرية

                                                                                                                  يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر املعلومات بشأن أية آليات لتقدمي الشكاوى والتحقيق يف الـشكاوى الـيت                    -   ٦٦٥
                           املقدمة بشأن التـدريب      ة                            القلق إزاء املعلومات احملدود       ً                           وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة        .                              يقدمها طالب املدارس العسكرية   

    .   ١١                                                  على استخدام األسلحة يف املدارس النظامية للطالب يف الصف 

              بشكل يتفق    م                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تلقي مجيع األطفال امللتحقني باملدارس العسكرية التعلي              -   ٦٦٦
                      املتعلـق بأهـداف      ١                                                        ا، مع إيالء املراعاة الواجبة لتعليقها العام رقـم                منه   ٢٩    و   ٢٨                                 مع االتفاقية، وال سيما املادتني      
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                                                                                                         كما توصي اللجنة بأن تتاح لألطفال امللتحقني باملدارس العسكرية فرصة اللجوء إىل آليات تقدمي الشكاوى                 .        التعليم
   .                 املدارس النظامية                                    ً                                              والتحقيق وأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من املعلومات بشأن التدريب على استخدام األسلحة يف

                                                                   التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح وتسريح املقاتلني والتعايف           - ٣
                                      البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي

                                     تدابري التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي

                   إىل األطفال الالجـئني                                                                                     ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن خدمات املساعدة الطبية وخدمات التعليم املقدمة        -   ٦٦٧
                                                                                                                           هي جزء من سياسة الدولة وأن الدولة الطرف تتعاون بصورة وثيقة يف هذا اجملال مع منظمة الصحة العامليـة ومفوضـية                     

    ً                        ً                                                         وفضالً عن ذلك، حتيط اللجنة علماً بوجود املدارس النهارية واملسائية لألطفال الالجئني              .                            األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
   .                               مات النفسية بسبب الرتاعات املسلحة                 الذين تعرضوا للصد

                                                                                     تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز، عند االقتضاء، محاية ملتمسي اللجوء والالجئني   -    ٦٦٨
                                                                        ُ                       واملهاجرين من األطفال الذين يعيشون يف قريغيزستان ممن قد يكونوا قد جندوا أو اسُتخدموا يف أعمال القتال 

   :               من بينها ما يلي                      يف أوطاهنم، باختاذ تدابري 

                                                                                         القيام بصورة منهجية جبمع بيانات عن الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفـال                ) أ (  
                             وتوصي اللجنة يف هذا الصدد       .                                                                             املشمولني بواليتها القضائية والذين رمبا شاركوا يف أعمال القتال يف أوطاهنم          

                              بشأن معاملة األطفال غـري      (CRC/GC/2005/6)   ٦                         ً                                  بأن حتيط الدولة الطرف علماً بتعليق اللجنة العام رقم          
                                            املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم؛

                                                                                           منح األطفال الذين فروا مع أسرهم أو بدون أسرهم إما مركز الجئ أو مركزا آخر يسمح                   ) ب (  
                  ية وغريمهـا مـن                                                                                             بإعادة إدماجهم يف اجملتمع القريغيزستاين ومشلهم بتكافؤ الفرص يف التعليم والرعاية الصح           

                   اخلدمات االجتماعية؛

                                                                                            تقدمي مساعدة متعددة التخصصات لألطفال املتضررين من أجل تسهيل تعافيهم البدين والنفـسي                ) ج (  
   .                       ً وإعادة إدماجهم اجتماعياً

   املساعدة والتعاون الدوليان-٤

              محاية الضحايا

                                     الدويل لتقدمي املساعدة إىل األطفال                          ً                                              فيما حتيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف التعاون على الصعيد           -    ٦٦٩
                                                                                                            املتأثرين بالرتاع املسلح، فإهنا تشجع الدولة الطرف على مواصلة اجلهود لالستفادة مـن التعـاون الـتقين                 

                                              وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف          .                                                             واحلصول على املساعدة املالية على الصعيدين الدويل والثنائي       
   .                                                       املساعدة الدولية املقدمة إىل ألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح                        تقريرها املقبل معلومات عن
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   املتابعة والنشر-٥

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات بالكامـل                  -    ٦٧٠
                طات اإلقليميـة،      السل   و )Zhogorku Kenesh   (        الربملان            ة الدفاع وإىل ر ا  وز   إىل                            بوسائل منها إحالة التوصيات 

   .       بشأهنا                       وتتخذ املزيد من اإلجراءات                                          لتنظر فيها على النحو الواجب، حسب االنطباق، 

                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتـيح                                    من الربوتوكول االختياري،      ٦              من املادة     ٢                يف ضوء الفقرة      -    ٦٧١
                        الحظات اخلتاميـة الـيت                                    التقرير األويل الذي قدمته وامل                          عامة ولألطفال خاصة،            لجمهور   ل        ٍ         على نطاقٍ واسع    

   .                                  بالربوتوكول االختياري وبتنفيذه ورصده        التوعية                                          اعتمدهتا اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش و

   التقرير القادم- ٦

                                               تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج                                    من الربوتوكول االختياري،    ٨              من املادة     ٢   ً          فقاً للفقرة    و  -    ٦٧٢
                              اجلامع للتقريرن الثالث والرابع         القادم                            االختياري يف تقريرها الدوري                        عن تنفيذ الربوتوكول                  معلومات إضافية 

   .    ٢٠١٠     مايو  /  ار  أي   ٦    يف  ،                  اتفاقية حقوق الطفل   من     ٤٤    ادة   امل       مبوجب  ،           املقرر تقدميه و

  قريغيزستان: مالحظات ختامية
  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال(

  )األطفال يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال واستغالل 

             انظر الوثيقة    (    ١٢٢١             فـي جلستها (CRC/C/OPSC/KGZ/1)                                   نظرت اللجنة يف تقرير قريغيزستان األويل   -    ٦٧٣
CRC/C/SR.1221(     ٢               ، املعقودة يف        ١٢٢٨                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩               ، املعقودة يف   

   .   لية                      ، املالحظات اخلتامية التا    ٢٠٠٧      فرباير  /    شباط

   مقدمـة- ألف 

   ِّ                                                       ُ                                                    ترحِّب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها األويل؛ إال أهنا ُتعرب عن أسفها ألن التقرير ال يتبـع                    -    ٦٧٤
    ُ                                                            كما ُتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املقدمة على قائمة         .                                                    املبادئ التوجيهية املقررة املتعلقة بتقدمي التقارير     

   .                   َّ                                     للجنة، وللحوار البنَّاء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى                   املسائل اليت طرحتها ا

   ِّ                                                                                                       تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتاميـة                 -    ٦٧٥
             دة يف الوثيقة         والوار    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١                                                         السابقة املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف 

CRC/C/15/Add.244.   

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

   :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  -    ٦٧٦

                                      التصديق على سبع معاهدات حلقوق اإلنسان؛   ) أ (  
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َ                                                                    االتفاق املتعلق بعمل املهاجرين املستخَدمني يف الزراعة يف املناطق احلدودية ونظام احلماية االجتماعيـة                 ) ب (                                    
   ؛    ٢٠٠٢          َّ                                عمال، املوقَّع بني قريغيزستان وكازاخستان يف عام             اخلاص هبؤالء ال

                                                                          املتعلق بالتدابري الرامية إىل مكافحة هتريب األشخاص واالجتـار هبـم يف                 ٢٠٠٢                       املرسوم الرئاسي لعام       ) ج (  
                   مجهورية قريغيزستان؛

   .    ٢٠٠٦                                                   اعتماد قانون مجهورية قريغيزستان املتعلق باألطفال يف عام    ) د (  

   الرئيسية والتوصيات دواعي القلق-جيم 

   تدابري التنفيذ العامة-١

                            خطة العمل الوطنية والتنسيق

  .                                                   ملكافحـة االجتار باألطفال واستغالهلم التجاري واجلنسي       "            اجليل اجلديد  "   ِّ                          ترحِّب اللجنة بوضع برنامج       -    ٦٧٧
                  استغالل األطفال يف                                                                                                إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل حمددة ملكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال و               

ّ                   وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق ألن املوارد املالية املخّصصة لتنفيذ برنامج   .              املواد اإلباحية    غري   "           اجليل اجلديد "                                                    
   .                                                                   كافية وألن التنسيق والتعاون بني خمتلف اهليئات ال يتسمان بالفعالية التامة

                                              تشاور والتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، بغية                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها، بال         -    ٦٧٨
                                                                               ، وأن تويل عناية خاصة لتنفيذ مجيع أحكام الربوتوكول االختياري، مع مراعاة             "           اجليل اجلديد  "             حتسني برنامج   

ُ       اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف                                                                                       
        وعـالوة    .     ٢٠٠١                                                                     ، وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف يوكوهاما يف عام                ١٩٩٦           مل يف عام         ستكهو

                              خمصصات إضافية من امليزانية، وأن   "           اجليل اجلديد "                                                  على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد لربنامج 
   .                             ز التعاون والتنسيق فيما بينها                                                              حتدد بوضوح اختصاصات خمتلف اهليئات املعنية بتنفيذ الربنامج بغية تعزي

                النشر والتدريب

ُ                                                                                                         ُتعرب اللجنة عن تقديرها ملا تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة عديدة يف جمايل التـدريب والنـشر                    -    ٦٧٩
                                                    ومن بني هذه األنشطة، تدريب أفراد الشرطة وموظفي          .                                                      بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية      

                                                                                    يا املتعلقة باالجتار باألطفال، واالتفاق الذي أبرمته قريغيزستان مع حكومة السويد من أجل دعم                 القضاء على القضا
                                                                                                             األنشطة التدريبية يف جمال العمل االجتماعي مع األطفال املنتمني إىل الفئات املعرضة للخطر بوجه خاص وتطوير                

                                            معرفة إلزامية باألحكام الرئيسية لالتفاقية                                                                          هذا العمل، واشتراط أن تتوفر لدى األخصائيني العاملني مع األطراف           
                                                                                  غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن اجلهود الراميـة إىل إشـاعة الـوعي                  .                                والتشريعات الوطنية ذات الصلة   

                                                   ً                                    َّ                     بالربوتوكول يف صفوف الفئات املهنية املعنية واجلمهور عامةً وإىل إتاحة التدريب الكايف للقضاة واملدَّعني العامني           
                                                                                          صائيني االجتماعيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، هي جهود مشتتة وجمزأة، وهي بالتايل غري كافية، وال     واألخ

   .                                 تغطي مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول
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                                ِّ                 َّ                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفِّر موارد كافية وخمصَّصة إلتاحة املواد والدورات التدريبية جلميع   -    ٦٨٠
                                 َّ                                                              املعنية، مبن فيها أفراد الشرطة واملدَّعون العامون والقضاة واملوظفون الطبيون وغريهـم مـن                              الفئات املهنية   

                                                             وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، يف            .                                            املهنيني املعنيني بتنفيذ الربوتوكول االختياري    
                         الختياري على نطاق واسـع،                                        من الربوتوكول، بنشر أحكام الربوتوكول ا ٩            من املادة   ٢                    ضوء أحكام الفقرة    

                                                                                                      وال سيما يف صفوف األطفال وأسرهم، بوسائل منها وضع مناهج دراسية وتنظيم محالت توعية طويلة األمد                
                                                                        ُ                             ودورات تدريبية تتناول التدابري الوقائية واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املُشار إليها يف الربوتوكول، وذلك 

   .                                               ع احمللي، وال سيما األطفال واألطفال ضحايا هذه اجلرائم                             بوسائل منها تشجيع مشاركة اجملتم

             مجع البيانات

ُ                             ّ                                                                              ُتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفّر بيانات إحصائية تتعلق بالقضايا املشمولة بالربوتوكول، ولعدم توفر                -    ٦٨١
                 ملواد اإلباحيـة،                                                                                              حبوث بشأن تفشي ظاهرة االجتار باألطفال، وبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا             

َ         على املستوى الوطين وَعرب احلدود                   .   

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم جبمع وحتليل البيانات بصورة منهجية، وأن حترص علـى أن                  -    ٦٨٢
                                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم         .                  َّ      َّ                                      تكون البيانات اجملمَّعة مصنَّفة حسب فئات منها العمر واجلنس        

                                                                      اق ظاهرة استغالل األطفال بشىت أشكاهلا، مبا يف ذلك بغـاء األطفـال واسـتغالل                        ببحوث حول طبيعة ونط 
   .                                                                        األطفال يف املواد اإلباحية وعمل األطفال، بغية حتديد أسباب املشكلة ومدى انتشارها

                          رصد االعتمادات يف امليزانية

  .                             ية لتنفيذ الربوتوكول االختياري   ِّ                                                           ترحِّب اللجنة باملعلومات اليت وردهتا عن االعتمادات املرصودة يف امليزان  -    ٦٨٣
   .                                                                                            إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن االعتمادات املخصصة يف امليزانية ال تغطي مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول

                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر يف رصد االعتمادات الالزمة وأن حترص على رصد مزيد من   -    ٦٨٤
   .                       جملاالت املشمولة بالربوتوكول                      االعتمادات لتغطية مجيع ا

   حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال- ٢

                                             القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة

ُ                                              ُ                                                        ُتعرب اللجنة عن ارتياحها ألن الربوتوكول االختياري ُيعطى األسبقية على التشريعات الوطنيـة، وألن                -    ٦٨٥
                                                                                                  ائي وكذلك القانون املتعلق باألطفال الذي اعتمدته مجهورية قريغيزستان يف الفترة األخرية يتضمنان                         القانون اجلن 

         أو قانون  /                                                  إال أهنا تشعر بالقلق ألن القانون اجلنائي الوطين و        .     ً                                           حكماً يتعلق باالجتار باألشخاص، مبن فيهم األطفال      
                                                    حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال                                                     ً           مجهورية قريغيزستان املتعلق باألطفال ال ينصان صراحةً على       

   .                       من الربوتوكول االختياري ٣   و ٢                                      يف املواد اإلباحية كما تقضي بذلك املادتان 
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                                                                                                          حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتنفيذ الربوتوكول باختاذ تدابري فورية لتعديل أحكام قوانينها                 -    ٦٨٦
                                                                     بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة،                                                 حبيث تشمل بالكامل مجيع أغراض وأشكال     

                            ولذلك توصي اللجنة الدولة      .                           من الربوتوكول االختياري    ٣              من املادة     ٢    و  ١         ً                            وذلك وفقاً ملا تنص عليه الفقرتان       
           الربوتوكول،                                                                                       الطرف بأن تقوم بدراسة قانونية بغية حتديد أوجه االختالف والثغرات بني نظامها القانوين الوطين و

   .                               وغريها من املنظمات الدولية املختصة  )          اليونيسيف (                                               وأن تلتمس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  اجلنائية/ اإلجراءات اجلزائية- ٣

                 الوالية القضائية

        ف خارج                                                                                                          مع أن اللجنة تنوه بالقواعد الواردة يف القانون اجلنائي بشأن سريان الوالية القضائية للدولة الطر                -    ٦٨٧
                      ُ                                                                                                  حدودها اإلقليمية، فإهنا ُتعرب عن قلقها ألن هذه الوالية تقتصر فيما يبدو على اجلرائم اليت يقترفها مواطنون مـن                   
                                                                                                               قريغيزستان وأشخاص عدميو اجلنسية، وألن القانون اجلنائي ال يتضمن أية إشارة إىل احلاالت اليت يكون فيها ضحية                 

   .                  من مواطين قريغيزستان                               ً  اجلرمية املشمولة بالربوتوكول مواطناً 

                                                                                         ً                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة لتضمني قوانينها الداخلية أحكامـاً                -    ٦٨٨
                                           ُ    َ                                           ً     ً                    تقضي بسريان واليتها القضائية على اجلرائم اليت ُترتكَب خارج حدودها اإلقليمية على حنو يتوافق توافقاً تاماً                

   . ل             من الربوتوكو ٤               مع أحكام املادة 

ُ   ِّ                                                                                         ُترحِّب اللجنة باحملاوالت األخرية اليت قامت هبا الدولة الطرف للتحقيق يف حاالت تتعلق ببيع األطفال وبغاء   -    ٦٨٩
                                 ً                                               إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن عدداً من هذه احلاالت مل تـشمله إجـراءات                  .                               األطفال ومقاضاة املسؤولني عنها   

   .                التحقيق واملقاضاة

ِ                                                                  الطرف بأن تضاِعف إجراءات التحقيق واملقاضاة املتعلقة حباالت بيـع األطفـال                               توصي اللجنة الدولة    -    ٦٩٠               
َ                       وبغاء األطفال، وال سيما احلاالت املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأن ُتتيَح البيانات املتصلة بذلك    ُ                                                                        .   

   محاية حقوق األطفال الضحايا- ٤

َ                          التدابري املُتََّخذة حلماية حقوق ومصاحل األ                                          طفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول          ُ َّ

                         ُ                                  من الربوتوكول االختياري مل ُتدرج بالقدر الكايف يف القوانني ذات  ٨                                       تشعر اللجنة بالقلق ألن أحكام املادة        -    ٦٩١
         الضحية                                                                                        ُ   ِّ   الصلة للدولة الطرف، وال سيما ألن القانون اجلنائي وقانون مجهورية قريغيزستان املتعلق باألطفال ال ُيعرِّفان

      ً      ً                  ُ                                                        ُ                         تعريفاً واضحاً، وألن التشريعات ال ُتحدد عقوبات واضحة على الضغوط اجلسدية والنفسية اليت ميكن أن ُتمـارس                 
                        ً                                                                   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن املنظمات غري احلكومية هي اجلهة الوحيدة اليت تضطلع بأنشطة              .                خالل االستجوابات 

                                                                      ل ضحايا االجتار والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية، وألن الدولـة                                                       من أجل حتقيق التعايف البدين والنفسي لألطفا      
    .         ُ          ً                                الطرف ال ُتخصص حتديداً أية موارد لدعم األطفال الضحايا
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   :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -    ٦٩٢

                                       من الربوتوكـول االختيـاري، إىل محايـة     ٨           من املادة  ١                                 أن تسعى، يف ضوء أحكام الفقرة         ) أ (  
                                                                                     ايا اجلرائم والشهود عليها يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية، مع مراعاة مبادئ األمم          األطفال ضح

     قرار  (                                                                                                        املتحدة التوجيهية املتعلقة بتوفري العدالة يف املسائل اليت تشمل األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها               
   ؛ )  ٢٠ /    ٢٠٠٥                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                                                                       ظمات غري احلكومية واملنظمة الدولية للهجرة كي تكفل إتاحة اخلـدمات                              أن تتعاون مع املن      ) ب (  
                                                          ً       ً                            ً                   الكافية لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك حتقيق تعافيهم الكامل بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقـاً                 

                          من الربوتوكول االختياري؛ ٩           من املادة  ٣             ألحكام الفقرة 

                                                        رائم املوصوفة يف هذا الربوتوكول إمكانية الوصـول إىل                                          أن تكفل جلميع األطفال ضحايا اجل        ) ج (  
                                                                                                    اإلجراءات املناسبة والسعي، دون متييز، إىل احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص                

                          من الربوتوكول االختياري؛ ٩           من املادة  ٤              ً            ً                املسؤولني قانوناً عن ذلك وفقاً ألحكام الفقرة 

                                                                      افية لوضع الـربامج واختـاذ التـدابري الالزمـة إلعـادة تأهيـل                ُ                   أن ُتخصص املوارد الك      ) د (  
   .              األطفال الضحايا

ُ                                                                                           ُتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات حول ما يتعرض لـه، يف أحيان كثرية، األطفال   -    ٦٩٣
ـ                  ل هـؤالء                                                                                           ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري من وصم وهتميش اجتماعي، وحول إمكانيـة حتمي

    .                                                            األطفال املسؤولية عن تلك اجلرائم وحماكمتهم وإيداعهم رهن االحتجاز

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم جترمي ومعاقبة األطفال ضحايا االستغالل واإلساءة، وأن                -    ٦٩٤
   .                                                             ً تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتاليف وصم هؤالء األطفال وهتميشهم اجتماعياً

  ) Everychild   " (      كل طفل "                                                        نة الدولة الطرف بأن تنشئ، بالتعاون مع املنظمة غري احلكومية          توصي اللج  -    ٦٩٥
   ويف   .                                      ً       ً      ً                                         واملنظمات غري احلكومية املعنية األخرى، خطاً هاتفياً جمانياً يعمل دون انقطاع ملساعدة األطفال الضحايا

                          بتوفر هذه اخلدمة وقادرين                                                                    هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن يكون األطفال واعني
                         ِّ                                                                                   على الوصول إليها، وأن تيسِّر تعاون هذه اخلدمة مع املنظمات غري احلكومية اليت تركز على األطفال ومـع                  

   .           ً                               الشرطة، فضالً عن األخصائيني الصحيني واالجتماعيني

               مـصاحل الطفـل    (                من االتفاقيـة   ٣                                                              بينما تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون األسرة يشري إىل املادة        -    ٦٩٦
                       اليت طلبت فيها تعديل      ) CRC/C/15/Add.244 (                                                    فيما يتصل بالتبين، فإهنا تؤكد من جديد توصياهتا           )       الفضلى

                                                                                                 التشريعات والسياسات املتعلقة بالتبين بغية إنشاء آلية لرصد مجيع إجراءات التبين، وحثت فيها على االنضمام 
   .                                     والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل                   بشأن محاية األطفال     ١٩٩٣                     إىل اتفاقية الهاي لعام 
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   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية- ٥

            ُ                                                    التدابري املُتخذة ملكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

                     حكـوميني يف االجتـار                                                                            ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما وردها من ادعاءات عن مشاركة مـوظفني        -    ٦٩٧
ّ                      ُ                       باألطفال، وعن الفساد الذي حيّد من فعالية التدابري املُتخذة ملكافحة هذه اجلرمية                           .   

                                                                                              حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتحقيق شامل يف حالة االشتباه يف ضلوع موظفني حكوميني               -    ٦٩٨
   .                                                        يف هذه اجلرائم ومعاقبتهم على النحو الواجب يف حال ثبوت اجلرمية

                                                                                                      يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الوضع الصعب الذي تواجهه فئات معينة من األطفال، كأطفـال                  -    ٦٩٩
   .                             َّ                              الشوارع واألطفال العاملني، املعرَّضني بوجه خاص لشىت أشكال االستغالل

                                           ً     ً                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توجه اهتماماً خاصاً حلالة الفئات الضعيفة من األطفال املعرضـني                -    ٧٠٠
                                           ُ                        ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتخصص املـوارد             .                                 بوجه خاص خلطر االستغالل واإلساءة    

                                                                                                                البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ الربامج الرامية إىل محاية حقوق األطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة، مع إيـالء                 
   .                                       يد من العناية لتوعية هؤالء األطفال حبقوقهم           ً          وينبغي أيضاً توجيه مز  .                                    عناية خاصة لتعليمهم ورعايتهم الصحية

  )     ٢٠٠٥       فرباير /                  الصادر يف شباط     ٩٦                                        الذي أقرته احلكومة مبوجب قرارها رقم        (                                تنوه اللجنة بالربنامج احلكومي       -   ٧٠١
   .                                                                                                    الذي يهيئ الظروف املواتية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومتوازنة وللحد من الفقر يف قريغيزستان

                                      ً                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل مزيداً من العناية لتنفيذ هذا الربنامج بوسائل منها ختـصيص                  -    ٧٠٢
    .                                                                          املوارد املالية الالزمة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ومجيع أشكال االستغالل األخرى

                          عة والتلفزيون يف إطـار                                                                                   ترحب اللجنة حبمالت التوعية اليت نظمتها الدولة الطرف عرب وسائل منها اإلذا             -    ٧٠٣
                                                                 وعالوة على ذلك، تنوه اللجنة بإنشاء خط مباشر يقدم معلومات            .                                            جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باألطفال     

                                                    ُ                         ً         ُ              عن املسائل املتعلقة هبجرة العمال، وباحلمالت اإلعالمية اليت أُجريت يف املناطق الريفية فضالً عن وضع كُتيبـات     
                                                                                       أهنا تشعر بالقلق ألن التدابري الوقائية اهلادفة الرامية إىل مكافحة استغالل األطفال،                غري    .                      خاصة إلرشاد املهاجرين  

                                                                                                            مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية وشىت أشكال استغالل عمل األطفال، وكـذلك التـدابري                  
   .                                                   الرامية إىل حتديد أسباب املشكلة ونطاقها، تظل دون تنفيذ

                                                                                          الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري وقائية هادفة إضافية وأن تنسق مع املنظمات غري                           تشجع اللجنة   -    ٧٠٤
        وتـشجع    .                                                                                            احلكومية فيما يتعلق بتنفيذ محالت للتوعية تغطي مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري           
             طفال، مبا يف                                                                                               اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تقوم ببحوث حول طبيعة ونطاق ظاهرة استغالل األ              
   .                                                                                  ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، بغية حتديد أسباب هذه املشكلة ومدى انتشارها

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٦

                                                                                                 تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعاوهنا مع اليونيسيف واملنظمات غري احلكوميـة ذات                 -    ٧٠٥
   .                                     املتعلق بإعمال حقوق األطفال يف قريغيزستان  "           اجليل اجلديد "                             الصبغة الدولية لتنفيذ برنامج 
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               إنفاذ القوانني

                                                                                            تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مع دول أخرى بأنشطة إقليمية ودولية يف جماالت التعاون         -    ٧٠٦
          طفـال يف                                                                                                   القضائي واألمين واملوجه حنو الضحايا بغية منع ومكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ             

   .                   ُ   ِّ                                   َّ                   املواد اإلباحية، وأن ُتضمِّن تقريرها القادم معلومات إضافية مفصَّلة عن هذه األنشطة

   املتابعة والنشر- ٧

          املتابعـة

                                                                                     ً     ً       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً       -    ٧٠٧
              ، وإىل سـلطات   "Zhogorku Kenesh "                             وزارات املعنية، واجمللس الـوطين                                  باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل ال

   .                                                    كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا  ) Oblast (         املقاطعات 

        النشـر

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها األويل والردود اخلطية اليت قدمتها                 -    ٧٠٨
      علـى   (                                                                  ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت              )              حظات اخلتامية    املال (           والتوصيات  

                                                                              ليطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجلمعيـات             )                     سبيل املثال ال احلصر   
   .     ورصده                                                                          املهنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه 

   التقرير القادم- ٨

                                 ُ                                         ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات إضافية عن تنفيذ              ١٢              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة     -    ٧٠٩
                                                                                          ً                  الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني الثالث والرابع املطلوبني مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل، وفقـاً               

   .    ٢٠١٠     مايو  /      أيار ٦                         َّ        ن يتم تقدميهما يف تقرير موحَّد حبلول                     من االتفاقية، على أ  ٤٤            ألحكام املادة 

   التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة–      ًرابعا 
قامت اللجنة، قبل وأثناء فترة اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة وكذلك قبل وأثناء الدورة، بعقد عدد   -٧١٠

املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار حوارها من االجتماعات مع هيئات األمم 
  :وقد اجتمعت اللجنة باجلهات التالية.  من االتفاقية٤٥وتفاعلها املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكام املادة 

  ف ضد األطفال؛السيد باولو سريجيو بينهريو، اخلبري املستقل املعين بدراسة األمني العام بشأن العن  - 
  احلركة الدولية للدفاع عن األطفال؛  -
  السيد مارتن بريكلمان، املبادرة العاملية من أجل األيتام؛  -
  .Aflatoun ،Child Savings International  منظمةالسيدة جريو بليموريا،  -
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   التعليقات العامة–      ًخامسا 
 بشأن قضاء ١٠ تعليقها العام رقم ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ املعقودة يف ١٢٩٩اعتمدت اللجنة يف جلستها   -٧١١

                  ً                                                             وناقشت اللجنة أيضا  التقدم احملرز يف صياغة مشاريع تعليقاهتا العامة املقبلة بشأن حقوق . )CRC/C/GC/10(األحداث 
  .                                                           ُ           أطفال السكان األصليني وبشأن حق الطفل يف التعبري عن آرائه ويف أن ي ستمع إليها

  امة املقبليوم املناقشة الع -      ًسادسا 
 العامة ةناقشامليوم املتعلق باإلطار ، ٢٠٠٧فرباير / شباط٢، املعقودة يف ١٢٢٨اعتمدت اللجنة يف جلستها   -٧١٢

انظر  (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ للجنة يف ني الدورة السادسة واألربعخالل الذي تقرر تنظيمه ، من االتفاقية٤للمادة 
  ).املرفق الثاين

  املقبلة االجتماعات -      ًسابعا 
  :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة  -٧١٣

   .                              التعهد الرمسي ألعضاء اللجنة اجلدد  - ١ 

   .                 إقرار جدول األعمال  - ٢

   .                املسائل التنظيمية  - ٣  

   .                          تقدمي الدول األطراف للتقارير  - ٤  

   .                        ظر يف تقارير الدول األطراف   الن  - ٥  

   .                                                        ألمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة                  التعاون مع هيئات ا  - ٦  

   .                 أساليب عمل اللجنة  - ٧  

   .                التعليقات العامة  - ٨  

   .                االجتماعات املقبلة  - ٩  

  .          مسائل أخرى  -  ١٠  

  اعتماد التقرير -      ًثامنا 
ير عن دروهتا الرابعة ، يف مشروع التقر٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ املعقودة يف ١٢٢٨نظرت اللجنة، يف جلستها   -٧١٤

  .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. واألربعني
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  املرفق األول

  أعضاء جلنة حقوق الطفل
           بلد اجلنسية          اسم العضو

    قطر   **     ثاين–                          السيدة غالية حممد بن محد آل 

      كينيا   **                 السيدة جويس أليوش

ُ         السيدة أليُسن آندرسن         جامايكا  *          

       هولندا  *                     السيد جاكوب إيغبري دوك

       اجلزائر  *               السيد كامل فياليل

    مصر  *                السيدة مشرية خطاب

     تونس  *               السيد حامت قطران

       أملانيا  *                          السيد لوتار فريدريش كرامبان

             مجهورية كوريا   **              السيدة يانغي يل

        األرجنتني  *                    السيد نوربريتو ليوسكي

         باراغواي  *                        السيدة روزا ماريا أورتيز

             بوركينا فاسو  *                        السيدة آوا نديي ويدراوغو

     كندا   **                       السيد ديفيد برنت بارفيت

       أوغندا   **                السيد أوبيش بوالر

        بنغالديش   **                السيد كمال صديقي

        النرويج   **               السيدة لوسي مسيث

      صربيا   **          ساهوفيتش-                       السيدة نيفينا فوكوفيتش 

       سويسرا   **                السيد جان زرماتن

                                                      

  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف    *

  .    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف     **
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  املرفق الثاين

  يوم املناقشة العامة
  " مسؤولية الدول-ل  إلعمال حقوق الطفاملخصصةاملوارد "

  االستثمارات املخصصة إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  ) من اتفاقية حقوق الطفل٤املادة (والتعاون الدويل 

                                                 ً                  من نظامها الداخلي املؤقت، أن ختصص بصورة دورية يوماً إلجراء             ٧٥                                       قررت جلنة حقوق الطفل، وفقا للمادة        - ١
   .                                                           ة حمددة من مواد االتفاقية أو بشأن موضوع من مواضيع حقوق الطفل                    مناقشة عامة بشأن ماد

                                   أن ختصص يوم املناقشة العامـة يف         )     ٢٠٠٦                 أيلول سبتمرب      ٢٩-  ١١ (                                           وقررت اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني         - ٢
                   قـوق االقتـصادية                   بتنفيـذ احل               املتعلقـة                                                                من االتفاقية، وال سيما للجملة الثانية من هذه االتفاقية          ٤           للمادة       ٢٠٠٧     عام  

                                          خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة يف مكتب     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١              جرى املناقشة يف    ُ وسُت  .                    واالجتماعية والثقافية
    .                  األمم املتحدة يف جنيف

                                   وآثار االتفاقية من حيـث عالقتـها        ملضامني                                                               والغرض من يوم املناقشة العامة هو تشجيع التوصل إىل فهم أعمق         - ٣
 ُ                                                                وُيدعى ممثلو احلكومات وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وكـذلك ممثلـو     . ة ي                  وتكون املناقشات علن  .    حمددة       مبواضيع 

                                                                                                              هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واخلرباء بصفتهم              
  .                                الشخصية إىل املشاركة يف هذه املناقشة

                                                   ألطفال وتنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        املخصصة ل      ملوارد  ا  :      السياق

ّ                                ألغراض تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية، ّمجعت اللجنة أحكام االتفاقية يف مثاين   - ٤        وأدرجت   .          من املواد "      جمموعات "                                   
                   تنفيـذ االتفاقيـة            بالنسبة ل   ٤              تنفيذ املادة   ية  أمه               ويبني ذلك مدى      ".                       تدابري التنفيذ العامة   "                             يف اجملموعة األوىل املعنونة       ٤       املادة  

    .                                                                              ، كما يوضح األمهية اليت توليها اللجنة هلذه املادة على امتداد حوارها مع الدول األطراف    ً فعاالً      ً تنفيذاً        برمتها 

         إتاحة                                                 من اهتمامها، هو مسؤولية الدول األطراف يف                               ً     ، اليت توليها اللجنة كثرياً     ٤                                  وأحد اجلوانب الرئيسية يف املادة        - ٥
                                                                                                    موارد كافية من أجل األطفال وإيالء األولوية للمصاحل الفضلى لألطفال يف ختطيطها االقتصادي واالجتماعي ويف سياساهتا 

                                                                      واالستثمار يف اخلدمات االجتماعية األساسية املقدمة إىل األطفال شرط مسبق وضروري   . ة     املالي        سياساهتا    و ة                املتعلقة بامليزاني
    .                                                                   ل إىل اخلدمات االجتماعية األساسية، وهو خطوة رئيسية حنو القضاء على الفقر                     لبلوغ هدف تعميم الوصو

                                 تتخذ كل التـدابري التـشريعية       "                                                                     من اتفاقية حقوق الطفل على أنه يتعني على الدول األطراف أن              ٤             وتنص املادة     - ٦
   ٤                                اجلملة الثانية من املـادة              بيد أن    ".  ة ي      االتفاق  ]    هذه [                                                                   واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف           

                                      تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى    " :      ما يلي     إىل -                                                       فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     -     تشري  
      من   ٢          ن املادة       م  ١                                           ومتاثل صيغة اجلملة الثانية صيغة الفقرة          ".                                                               حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل        



CRC/C/44/3 
Page 174 

 

                                               تعترف صراحة بأن نقص املوارد من شأنه أن يؤثر          كما     ، )١ (                                                            العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
   . "              اإلعمال التدرجيي "                         ، مما أدى إىل اعتماد مفهوم       كامال     إعماال                                               على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                                                            يف سياق املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير الدوريـة،   ،                            لبت اللجنة إىل الدول األطراف        ُ              وكما ذُكر سابقا، ط     - ٧
                                                    أن تقدم، يف مجلة أمور، معلومات عن ختصيص موارد امليزانية   ،  )٢ (    ٢٠٠٥    و     ١٩٩٦                                      وهي مبادئ اعتمدهتا اللجنة يف عامي       

                                                      ، وعن مقدار ونسبة امليزانية الوطنية املخصصة سـنويا                                      كل جمموعة من مواد االتفاقية         مبوجب                            وغريها من املوارد لألطفال،     
                                                                            احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال يف حدود أقصى ما تسمح                إعمال                                       لألطفال، وعن التدابري املتخذة لكفالة      

                 رير الدول األطراف                                                           ، تناولت اللجنة بصورة منهجية هذه املسائل يف سياق نظرها يف تقا            على غرار ذلك و  .  ة                 به املوارد املتاح  
                                       االتفاقية وال املبـادئ التوجيهيـة           ال                    ومع ذلك، ال تتضمن     .                          واستعراضها هلذه التقارير                                     بشأن تنفيذ االتفاقية واستعراضها     

                                                                                                                               الصادرة عن اللجنة بشأن تقدمي التقارير وال اجتهادات اللجنة إشارة واضحة إىل كيفية تقييم ما إذا كانت دولة ما تتخذ                    
  . "              مواردها املتاحة        ى حدود   أقص   "          تدابري تبلغ

                             ج وأهداف يوم املناقشة العامة ُ ُه ُ ُن

   ٦              والفقـرة      ٤٢    و  ٤       املواد   (                                         بشأن التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية        )     ٢٠٠٣   ( ٥                                        تناولت اللجنة يف تعليقها العام رقم         - ٨
                          ابري تنفيذ عامة، وحبثـت                                                                     العام اللتزامات الدول األطراف القاضية بأن تتخذ الدول تد              اإلطار  )                من االتفاقية    ٤٤           من املادة   

                                                      ألطفال يف امليزانيات، ومسأليت اإلعمال التدرجيي للحقوق        ل                  بتخصيص اعتمادات                                             اللجنة بالفعل إىل حد ما املسائل املتصلة        
                                                   ويف مقدمة هذا التعليق العام، أشارت اللجنة إىل          .  )٣ (                                                                      االقتصادية واالجتماعية والثقافية املكرسة يف االتفاقية والتعاون الدويل       

                                                               ستصدر على األرجح، يف الوقت املناسب، تعليقات عامـة أكثـر            "                                                        ه، بالنظر إىل الطبيعة املعقدة للمفهوم، فإن اللجنة           أن
   . "     ً                    تفصيالً تتناول عناصر مبفردها

              الشق الثاين من  ب           ذات الصلة                      هو تناول بعض املسائل     ٢٠٠٧                                         والغرض من تنظيم يوم املناقشة العامة يف عام   - ٩
                                              التزامات الدولة الطرف املتعلقة بإعمـال              ال سيما                                         تتطلب مزيدا من املناقشة والبحث، و             واليت    صيل           من التف         مبزيد  ٤       املادة  

         عباريت             ُ                                             وبصفة خاصة، ُيتوقع من املشاركني أن يتناولوا بالبحث معىن وتعريف  .                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                    ً           د وحتليل امليزانية على املستوى الوطين، وأن يبحثوا أيـضاً                                     ، وكذلك عملية حتديد املوار     "               مواردها املالية  " و   "          أقصى حدود  "

            يف هـذا                                                                        مجيع التدابري املمكنة الستخدام مواردها املتاحة إىل أقصى احلـدود              تتخذ                                        كيفية تقييم ما إذا كانت دولة طرف        
               دام املـوارد،                                                                       اجلوانب املتصلة بتحديد األولويات الوطنية يف سياق ختصيص واسـتخ           ُ ُش                    َ    وإضافة إىل ذلك، ستناقَ      .     الصدد

                                                      

                                   دة والتعاون الدوليني، وال سـيما                                                                               تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساع             "   ) ١ (
                                                                                                                                على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التـدرجيي                   

   ."                                                                                              باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية

              من الوثيقـة     )  ب ( و  )  أ (  ١٢ و  )  ج ( ٦             ، والفقرات   CRC/C/58                من الوثيقة      ٢١-  ٢٠                         ر بصفة خاصة الفقرتان        انظ   ) ٢ (
CRC/C/58/Rev.1.   

           ، تـشرين   CRC/GC/2003/5 (                                                            بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل            ٥                           انظر التعليق العام رقم        ) ٣ (
    ).    ٢٠٠٣      نوفمرب  /     الثاين
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                                                                                                                       واحلاجة إىل التربير واالستخدام الفعال للموارد وإىل إجراءات الرصد واملساءلة فيما يتعلق بالدول وغريها مـن اجلهـات                
    .  ٤                              الفاعلة املشتركة يف تنفيذ املادة 

    َ كلَ                              طرح على الدول األطراف مـشا                    َ     ن أهنا أكثر ما يَ                                                 َّ         وينبغي أن تركز املناقشة على هذه اجلوانب اليت تبيَّ          -   ١٠
                   يتيح يوم املناقشة  يت                   واسعة من الشركاء ال  ال      طائفة   ال        وجتارب     آراء              ستفاد فيها من                      ُ  حلها، وهي مسائل قد ُي      يستعصى
      اليت                                                                                 إىل الطبيعة املعقدة للمفاهيم واملسائل اليت يشملها املوضوع والشواغل املطروحة والتجارب     ً ونظراً  .        اجتماعها

                             ُ                                       ة من جهود لتناول هذه املسائل، ُيقترح أن يتوزع املـشاركون يف                                                          تراكمت إىل حد اآلن يف سياق ما تبذله اللجن        
   :                                                  هذا االجتماع إىل فريقني عاملني يتناوالن املواضيع التالية

   )                وختصيصها لألطفال "             املوارد املتاحة "   ( ١                  الفريق العامل رقم 

               ذا كانت املوارد                      كشرط مسبق لتحديد ما إ         من الالزم  و  . "             املوارد املتاحة "                          سريكز هذا الفريق على مفهوم   -   ١١
                                    يناقش هذا الفريق كيفية حتديد وحتليـل   س         وبالتايل،   .                            تقييم املوارد املتاحة يف بلد ما  "           أقصى احلدود "         ستخدم إىل  ُ ُت

                       يف مسألة تعبئة املوارد   ُ          وسُينظر أيضا  .  يل              التعاون الدو  من             املوارد احملصلة    ها                                      املوارد املتاحة على الصعيد الوطين، مبا في
                                                                                              ة بعملية ختصيص املوارد لألطفال، مبا يشمل األولويات الوطنية واحلاجة إىل زيادة الشفافية يف                                ويف اجلوانب املتعلق  

   :             هناك ما يلي                    يتعني تناوهلا باملناقشة                           ومن بني املسائل الرئيسية اليت   .           هذه العملية
              موارد لألطفال؟          ما خيصص من                 وكيف ميكن حتديد  "             املوارد املتاحة "         ماذا تعين    •

                                                                           مزيد من االتساق والتماسك والتنسيق فيما بني السياسات االقتصادية واالجتماعية؟            كيف ميكن ضمان •
       يف ذلك                                                                                                ما هي اآلليات والتدابري العملية اليت ينبغي وضعها لضمان ختصيص موارد كافية لألطفال، مبا                  •

                                                  مالية مراعية للحقوق واستراتيجيات للحد من الفقر؟       سياسات            لميزانيات و ل       سياسات         عن طريق 
                                                                                             ما هي املبادئ واألولويات اليت ينبغي اعتمادها على الصعيد الوطين يف توجيه عملية ختـصيص                  •

                املوارد لألطفال؟
                         التعـاون الـدويل،                 االستفادة من                                                             كيف ميكن حتديد ما إذا كانت البلدان قد سعت بنشاط إىل               •

              عند االقتضاء؟
                                              ة وإىل أي حد ينبغي إشراك اجملتمـع املـدين                                                    أو املؤسسة اليت ينبغي إشراكها يف العملي       /                ما هي اهليئة و      •

                     واألطفال يف حد ذاهتم؟
                                                                       ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها لزيادة الشفافية يف ختصيص املوارد لألطفال؟   •

   ) "          أقصى احلدود "                         استخدام املوارد املتاحة إىل    ( ٢                  الفريق العامل رقم 

                                                          رد املخصصة لألطفال وسيناقش معىن وتعريف التزام الـدول                املوا        استخدام    ية                                  سريكز هذا الفريق على مسألة كيف       -  ١٢
                                                                                                                         األطراف باختاذ تدابري تبلغ أقصى حدود ما تسمح به مواردها املتاحة فيما يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                 

  .            بقدر املستطاع   ها                                                                                  وسيتناول بالتحليل ما يلزم من سبل ووسائل لضمان استخدام فعال للموارد وللحد من تبديد  .         والثقافية
                         للحقـوق االقتـصادية      "                    املضمون األساسي األدىن   "                                             مسألة ذات صلة هبذه املسألة وهي مسألة                                ً    وسيناقش هذا الفريق أيضاً   

   :                                  يتناوهلا، يف مجلة أمور، هناك ما يلي                 ميكن هلذا الفريق أن               ومن املسائل اليت   .                                          واالجتماعية والثقافية واملعايري الدنيا إلعماهلا
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                         إىل أقصى حدود املـوارد      "                                                                   إجراء تقييم ذي مغزى لتحديد ما إذا كانت تدابري قد اختذت                     كيف ميكن    •
     هي                      إذا كان اجلواب نعم، ما                          مؤشرات إلجراء هذا التقييم؟ /                         هل هناك حاجة إىل وضع معايري  ؟ "      املتاحة

    ؟                        التدابري اليت ينبغي اختاذها

          وما نـوع                                     وتعزيز استخدامها الرشيد والفعال؟                                                  ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها لتقليص تبديد املوارد   •
                                                 أو آليات املساءلة اليت ينبغي هتيئتها يف هذا الصدد؟ /            أو التنسيق و /       الرصد و

        كيف ميكن                                                                                 ما هي املبادئ واألولويات اليت ينبغي اعتمادها يف توجيه استخدام املوارد املتاحة لألطفال؟   •
        فيه؟                                       ضمان استخدام املوارد على حنو منصف وال متييز

                                                                                                     هل هناك معيار أدىن من معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتعني على الدول األطـراف                  •
                                              إذا كان اجلواب نعم، فما هي تلك املعايري الدنيا؟          استيفاؤه؟

  النتيجة املتوقعة

                              إىل حتسني تنفيذ االتفاقيـة يف                                                   تعتمد اللجنة جمموعة من التوصيات الرامية        س                                    يف هناية الدورة السادسة واألربعني،        -  ١٣
                              ملناقشة، وبالتوصيات املقترحة من  ا                                                      وستسترشد اللجنة يف سياق اعتمادها للتوصيات مبا تضمنه يوم   .                 اجملال موضع املناقشة

                                                                     وتستهدف التوصيات يف املقام األول الدول األطراف واجلهات الفعالة ذات الصلة،   .                                 األفرقة العاملة، واإلسهامات املكتوبة
    .                                    أن الغاية منها هي إتاحة إرشاد عملي    ً علماً

  املشاركة يف يوم املناقشة العامة

                                             ب فيه حبضور ممثلي احلكومات وهيئات األمم املتحـدة                 َّ  اجتماع علين يرحَّ           هو عبارة عن                    يوم املناقشة العامة    -   ١٤
       وسيعقد    .       الشخصية                                                                                     ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، إضافة إىل جمموعات الشباب واخلرباء بصفتهم            

       ، يوم   )                  قصر ويلسون، جنيف   (                                                                               االجتماع خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف             
   .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١      اجلمعة 

        وتطلـب    .                                                 للمشاركني تبادل آرائهم يف سياق حوار صريح ومفتـوح     تتيح                                 ويتوخى من ترتيبات يوم املناقشة أن   -  ١٥
                                    طلب تقدمي إسهامات مكتوبة بشأن املسائل   ُ وُي  .                                                 إىل املشاركني جتنب تقدمي بيانات رمسية خالل يوم املناقشة             اللجنة بالتايل

                                                          وبصفة خاصة، هتتم اللجنة بتلقي معلومات تتعلق حتديدا باملواضيع   .                                            واملواضيع املذكورة، مبا يندرج يف اإلطار املبني أعاله
  :    ، إىل    ٢٠٠٧       حزيران  /       يونيه  ٢٩      قبل       ً ترونياً                         وينبغي إرسال اإلسهامات إلك  .            املذكورة أعاله
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                                                                                                            وللمزيد من املعلومات بشأن تقدمي اإلسهامات والتسجيل، يرجى الرجوع إىل املبادئ التوجيهية املنشورة علـى                 -  ١٦
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