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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

   ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير / كانون الثاين١٧

ـ  ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة               ن  م
  االتفاقية

  أوكرانيا: املالحظات اخلتامية    
 املقدم من    الثالث والرابع  ني الدوري ينريرة يف التقرير املوحد اجلامع للتق     نظرت اللجن   -١

 كانون  ٢٨ املعقودتني يف    ١٦٠٣و ١٦٠٢ وذلك يف جلستيها     ،)CRC/C/UKR/3-4(أوكرانيا  
 املعقودة  ١٦١١ يف جلستها     واعتمدت ).1603 و CRC/C/SR.1602انظر   (٢٠١١يناير  /الثاين
   . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١فرباير / شباط٣يف 

  مقدمة  - أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع               -٢

، وبالردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل          )CRC/C/UKR/3-4(من الدولة الطرف     املقدم
)CRC/C/UKR/Q/3-4/Add.1(            وتشيد بطابع النقد الذايت الذي اتسم به التقرير، ممـا أتـاح ،

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح مع        . فهماً أفضل للحالة يف الدولة الطرف     
  . وفد الدولة الطرف الشامل لعدة قطاعات

ُتقـرأ مقترنـة    وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتاميـة ينبغـي أن               -٣
 باملالحظات اخلتامية على التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري           

  ).CRC/C/OPAC/UKR/CO/1(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  - ثانياً  
اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف اعتماد التدابري التشريعية وغري التـشريعية          ترحب اللجنة ب    -٤

  :التالية
واحلمايـة  ) اإليدز (اية من فريوس نقص املناعة البشري     القانون املتعلق بالوق    )أ(  

  ؛٢٠١٠ديسمرب /االجتماعية للسكان، يف كانون األول
  ؛٢٠١٠يناير /كانون الثاينقانون حماربة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية،   )ب(  
قانون احلماية االجتماعية لأليتام واألطفال احملرومني من الرعاية األسرية، يف          )ج(  

  ؛٢٠٠٥عام 
، ٢٠٠٩مارس  /، يف آذار  ٢٠١٦-٢٠١٠خطة العمل الوطنية لألطفال للفترة        )د(  

  عن طريق اعتماد قانون خطة العمل الوطنية لألطفال؛
جية الوطنية لوقاية األطفال والشباب املعرضني خلطـر        خطة العمل االستراتي    ) ه(  

صابني بفريوس نقص املناعة    اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري، ولتوفري الرعاية والدعم للم        
  ؛٢٠١٠مايو /اإليدز من األطفال والشباب، أيار/البشري

  .٢٠١٠-٢٠٠٦الربنامج الوطين ملعاجلة تشرد األطفال وإمهاهلم، للفترة   )و(  
  :وتشري اللجنة مع التقدير إىل التصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليها  -٥

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، يف             )أ(  
  ؛٢٠١٠فرباير /شباط

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              )ب(  
  ؛٢٠٠٧يوليه /وبة اإلعدام، يف متوزوالسياسية واهلادف إىل إلغاء عق

ـ        )ج(    / يف نيـسان   ة وإنفاذهـا،  اتفاقية االعتراف بقرارات التحكـيم األجنبي
  ؛٢٠٠٧ أبريل

الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتـراف والتنفيـذ        االتفاقية املتعلقة ب    )د(  
  ؛٢٠٠٧أبريل /يسان، يف نألبوية والتدابري حلماية األطفالوالتعاون يف جمال املسؤولية ا

  ؛٢٠٠٦ يف اجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفالب املتعلقةتفاقية اال  ) ه(  
  .٢٠١٠سبتمرب /اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، يف أيلول  )و(  
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢و ٤املادتان (التدابري العامة للتنفيذ   - ألف  

  التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة              -٦

وعلى تقريرها األويل املقـدم مبوجـب       ) CRC/C/15/Add.191(على التقرير السابق للدولة     
 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املـواد اإلباحيـة            الربوتوكول االختياري 

)CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(     ومع ذلك، تعرب اللجنة عن . ، واليت متخضت عن نتائج إجيابية
  . أسفها ألن الكثري من دواعي قلقها وتوصياهتا عوجلت بصورة غري كافية أو جزئية

يع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مج        -٧
الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة على التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املقـدم             
مبوجب االتفاقية وتقريرها األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلـق           

احية، اليت مل ُتنفذ أو ُنفذت بـصورة        ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلب       
غري كافية، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بتوفري املوارد، وجتميـع البيانـات، ومواءمـة               
التشريعات احمللية مع االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، والتوصيات املتعلقة بالتعـذيب          

طفال املنـتمني إىل أقليـات،      وإساءة املعاملة، واالستغالل واإليذاء اجلنسيني، وبشأن األ      
  . حتثها على أن تتابع بالصورة املالئمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية كما

  التشريعات    
يف حني ترحب اللجنة بأن االتفاقية وغريها من املعاهدات الدولية حتظى باألسـبقية               -٨

) ٢٠٠١(نون محايـة الطفـل      على القانون احمللي عند حدوث تعارض بينها، وتشري إىل قا         
والتعديالت اليت أُجريت على القانون املتعلق مبؤسسات رعاية األطفال واملؤسسات اخلدميـة      

، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التشريعات احمللية املتعلقة حبقـوق            )٢٠٠٧( واملتخصصة
ـ             ة وبروتوكوليهـا   الطفل، فثمة جمال كبري لتنفيذ املزيد من التشريعات الـواردة يف االتفاقي

  . االختياريني
حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض شامل جلميع التشريعات احمللية             -٩

كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون          . لكفالة امتثاهلا التام لالتفاقية   
وبروتوكوليهـا  حلقوق الطفل يتسم بالشمول ويتضمن مجيع األحكام الواردة يف االتفاقية       

   .االختياريني
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  التنسيق    
يساور اللجنة القلق إزاء التحديات اليت تواجه مواصـلة تنفيـذ الدولـة الطـرف                 -١٠

 /للسياسات والربامج املتعلقة باألطفال يف سياق اإلصالح اإلداري الذي بدأ يف كانون األول            
اللجنة باحلاجة إىل ويف حني تعترف ). ١٠٨٥/٢٠١٠املرسوم الرئاسي رقم  (٢٠١٠ديسمرب 

إصالح وترشيد اإلدارة العامة، فهي تشعر بقلق خاص إزاء خماطر تقويض القدرات املهنيـة              
والتقنية القائمة يف جمال محاية الطفل بسبب حل وزارة األسرة والشباب والرياضـة ونقـل               

باب والرياضة،  مهامها إىل اإلدارة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة التعليم والعلوم والش          
وعالوة على ذلك، تشري اللجنة     . وبسبب إهناء اهلياكل احلكومية التابعة للوزارة اليت مت حلها        

بقلق إىل أن اإلصالحات مل يتبعها وضع خطة واضحة بشأن تفويض املسؤوليات والوظائف             
  . املتعلقة برعاية األطفال ومحايتهم

دارة العامة إىل استمرار تقويض فعالية      وتشعر اللجنة بالقلق من أن يؤدي إصالح اإل         -١١
تنسيق وتنفيذ السياسات املتعلقة باألطفال، مما يتسبب يف تدهور الدعم واحلماية واخلـدمات   

اً ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيض      . الوقائية املقدمة لألطفال األكثر تعرضاً للمخاطر     
ني الوكاالت املعنية حبماية الطفولة بات دورها       إزاء التقارير اليت مفادها أن اللجنة املشتركة ب       

املتعلق بتنسيق إجراءات وضع وتنفيذ سياسات الدولة املتصلة باألطفال ينحـصر يف تبـادل              
  . كما تعرب عن أسفها ألن هذه اللجنة ليست هيئة دائمة. املعلومات بشأن مواضيع حمددة

  : الدولة الطرف على ما يلييف سياق اإلصالحات اإلدارية اجلارية، حتث اللجنة   -١٢
إجراء استعراض شامل ملهام املؤسسات احلكومية املركزية واحمللية املعنيـة            )أ(  

  حبقوق األطفال، وكفالة تفويض املسؤوليات بصورة جيدة وواضحة يف إطار اهليكل اجلديد؛
كفالة استمرار تنفيذ أولويات السياسات احلكومية الرئيـسية املتعلقـة            )ب(  
  ل، وخباصة اإلصالحات املتعلقة برعاية األطفال؛ باألطفا

كفالة فعالية تنسيق السياسات املتعلقة باألطفال من جانب وزارة التعليم            )ج(  
والعلوم والشباب والرياضة وفقاً لربنامج إلصالح، والقيام يف هذا الصدد باستعراض دور    

طفال، مبا يف ذلك عن طريق      وصالحيات اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية حبماية األ       
النظر يف تعيني هيئة حكومية رفيعة املستوى تتوىل رئاسة هذه اللجنة، وجعلها هيئة دائمة              

  تكفل التنسيق فيما بني الوزارات؛ 
التماس املساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف للنظـر يف التوصـيات             )د(  

  . الواردة أعاله

  خطة العمل الوطنية     
) ٢٠١٦-٢٠١٠(جنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية لألطفال         ترحب الل   -١٣

ويف حني تالحظ اللجنة أن احلكومـة       . ، وذلك عن طريق قانون هبذا الشأن      ٢٠٠٩يف عام   
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 من أجل تنفيذ القانون، فهي تشعر بالقلق إزاء املوارد املاليـة   ٢٠١٠اعتمدت برناجماً يف عام     
، وإزاء التقدم احملدود    ) يف املائة من امليزانية املعتمدة     ٠,٣(احملدودة املخصصة للربنامج املذكور     

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة بارتياح إىل املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطـرف              . للتنفيذ
 ووضعت، بالتعاون مع منظمة ٢٠١١ومفادها أن احلكومة اعتمدت متويل تنفيذ القانون لعام   

  .  التنفيذ على املستويني احمللي واملركزياليونيسيف، جمموعة مؤشرات لرصد
 التنفيذ الفعال خلطة العمـل الوطنيـة        على أن تكفل  حتث اللجنة الدولة الطرف       -١٤

  :، وال سيما عن طريق ما يلي)٢٠١٦-٢٠١٠(لألطفال 
ختصيص التمويل الالزم للربامج احلكومية السنوية املتعلقة بتنفيذ خطـة            )أ(  

 وتوفري التمويل السنوي للخطة مبوجب بند منفـصل يف          ٢٠١٦العمل الوطنية حىت عام     
  امليزانية؛
كفالة الرصد الفعال لتنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال، مبا يف ذلك عن        )ب(  

  . طريق تنسيق األنشطة من جانب اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية حبماية الطفولة

  الرصد املستقل    
جيابية املتمثلة يف قيام املفّوض الربملاين حلقـوق اإلنـسان          ترحب اللجنة باخلطوة اإل     -١٥

 فضالً عن استحداث إدارة ،بتعيني ممثل خاص معين حبماية األطفال واملساواة ومناهضة التمييز
 بأن املفّوض قـد أعطـى       وترحب .حلماية األطفال واملساواة اجلنسانية تابعة ملكتب املفّوض      

ال واالجتار هبم، كما تشيد بالتقرير اخلاص الـصادر عـن      األولوية ملسأليت العنف ضد األطف    
ويف حـني   . ٢٠١٠املكتب بشأن مراعاة ومحاية حقوق الطفل من جانب الدولة خالل عام            

تالحظ أن مكتب املفّوض لديه صالحية تلقي شكاوى األطفال والنظر فيها، وتعيني موظف             
عرب عن قلقها إزاء االفتقـار      الستالم هذه الشكاوى يف كل قسم من أقسام املكتب، فهي ت          

آللية مستقلة لديها التفويض املالئم واملوارد الكافية الستعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها           
  ). ٢٧، الفقرة CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(االختياريني 

توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الضرورية إلنـشاء آليـة               -١٦
للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق          وطنية مستقلة وفقاً    

وهلـذه  . ، وأن تكفل الرصد الشامل واملنهجي حلقوق األطفال       )مبادئ باريس (اإلنسان  
الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد القانون املتعلق باستحداث أمانـة             

أن تكفل الدولة الطرف تزويد أمانة املظـامل        وتوصي اللجنة ب  . ملظامل األطفال يف أوكرانيا   
هذه مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية لتحقيق استقالليتها وكفاءهتا، وفقاً للتعليق العام             

بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحايـة          ) ٢٠٠٢(٢للجنة رقم   
  . حقوق الطفل
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  ختصيص املوارد
 إزاء عدم تنفيذ توصياهتا السابقة املتعلقة بالقيام منهجياً بتحديد          تشعر اللجنة بالقلق    -١٧

مقدار ونسبة ميزانية الدولة اليت ُتنفق على األطفال عن طريق املؤسسات العامـة واخلاصـة               
)CRC/C/15/Add.191   وتشري اللجنة إىل مشروع برنامج احلد من الفقـر         )). د(١٨، الفقرة

لكنها تشعر بالقلق ألن األطفال واألسر ال حيتلون مكان ، ٢٠١٥-٢٠١٠والوقاية منه للفترة 
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء متويل اخلـدمات           . الصدارة يف هذا الربنامج   

االجتماعية الضرورية على أساس اإلمكانيات املالية لكل إقليم على حـدة، وإزاء اعتـراف              
  . ة املالئمةالدولة الطرف بأن هذا النظام ال ُيطبق بالصور

حتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني سياساهتا وحتليالهتا فيما يتعلق بتخصيص             -١٨
املوارد لألطفال، وكفالة أن تكون املخصصات من امليزانية على املستويني املركزي واحمللي     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل       .  لالحتياجات احلقيقية والتنفيذ الفعال    كافية
كيز اإلصالحات املتصلة باحلد من الفقر على املساعدات االجتماعية واإلعانات املقدمة           تر

 ذلك، حتث اللجنـة الدولـة       يف سبيل و. لألسر املتدنية الدخل ولتوفري احلماية لألطفال     
 يف إطار برنامج    ، وذلك  الفقر بالنسبة لألسر اليت لديها أطفال      مشكلةالطرف على معاجلة    
  . ٢٠١٥-٢٠١٠ماية منه للفترة احلد من الفقر واحل

  جتميع البيانات    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلنشاء آليـة فعالـة                 -١٩

لتجميع البيانات من أجل رصد وتقييم سياساهتا يف جمال محاية األطفال، مبا يف ذلـك عـن                 
غري أن اللجنة ال تزال تـشعر       . نية ملراقبة تنفيذ خطة العمل الوط     DevInfoطريق إنشاء نظام    

. بالقلق إزاء االفتقار إىل قاعدة بيانات وطنية حتتوي على بيانات شاملة ومفصلة عن األطفال             
وتشعر بقلق خاص إزاء االفتقار إىل معلومات إحصائية عن األطفال املعرضني خلطر التعذيب             

املة، وعن األطفـال ضـحايا      أو غري ذلك من أشكال اإليذاء وإساءة املع       /والعنف املرتيل و  
  . االستغالل اجلنسي، واألطفال املنتمني إىل أقليات واألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية إلنشاء قاعدة بيانـات              -٢٠
وطنية حتتوي على بيانات شاملة ومفصلة حبسب العمر ونوع اجلنس واألصـل اإلثـين              

وينبغي أن يهتم النظام على وجه اخلصوص باألطفال الـذين          . الجتماعي واالقتصادي وا
  .يعيشون يف أوضاع تعرضهم للخطر وحيتاجون لتدابري محاية خاصة

  النشر والتدريب والتوعية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة وضعف املعلومات املتعلقة باالتفاقيـة وعـدم كفايـة                -٢١

وتشعر اللجنة بقلـق خـاص إزاء       . ات املهنيني العاملني مع األطفال    التدريب املقدم جملموع  
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حمدودية التدريب املقدم يف جمال حقوق األطفال للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، والعاملني        
يف احلقل الطيب، والباحثني االجتماعيني، واملعلمني، وموظفي دوائر اهلجرة، وموظفي القضاء،           

  .عالموالعاملني يف وسائل اإل
توصي اللجنة بشدة بأن تواصل الدولة الطرف حتسني نوعية املعلومات املتعلقـة              -٢٢

كما تشجعها على تكثيـف التـدريب املتعلـق         . باالتفاقية وتعميمها على عامة اجلمهور    
باالتفاقية املقدم للمهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، والتركيز يف هذا الصدد على             

ني بإنفاذ القوانني، والعاملني يف احلقل الطيب، والبـاحثني االجتمـاعيني،           املوظفني املكلف 
  .واملعلمني، وموظفي دوائر اهلجرة، وموظفي القضاء، والعاملني يف وسائل اإلعالم

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لتعزيز دور منظمات اجملتمع املدين يف محاية حقـوق               -٢٣
طفال، حنو إنشاء ائتالف املنظمات غري احلكومية املعنية باألطفال، وإشراك اجملتمع املـدين             األ

بصورة نشطة يف وضع خطة العمل الوطنية، غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن تعاون الدولـة                
الطرف مع اجملتمع املدين حيدث إىل حد كبري بصورة غري مباشرة عن طريق املنظمات الدولية               

  . ت من القطاع اخلاصأو كيانا
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون املباشر مع منظمات اجملتمع املـدين              -٢٤

بالـسعي إىل   ) ٢٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.191(وتكرر تأكيد توصيتها للدولة الطرف      
إشراك منظمات اجملتمع املدين بصورة نشطة ومنهجية وتشجيعها على املسامهة يف تعزيـز             

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومجعيات األطفال، ويشمل           وإعمال  
ذلك مشاركة اجملتمع املدين يف مرحلة ختطيط السياسات واملشاريع ويف متابعة املالحظات            

  . اخلتامية للجنة ويف إعداد التقرير الدوري املقبل للدولة الطرف

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   - باء  
تشعر اللجنة بالقلق إزاء حتديد السن الدنيا للزواج الذي ينطوي على متييـز بـني                 -٢٥

كمـا  . ، بالرغم من توصيتها السابقة يف هذا الصدد       ) سنة ١٧(والفتيات  )  سنة ١٨(الفتيان  
 سـنة،   ١٨ إىل   ١٤تشعر بالقلق إزاء تسجيل زجيات األطفال الذين تتراوح أعمارهم مـن            

وتكرر . مبوجب القانون املدين إذا كان حيقق املصاحل الفضلى للطفلحيث ينبغي أن ُيسمح به 
إزاء عدم التحديد الواضـح     ) ٢٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.191(اللجنة تأكيد دواعي قلقها     

  . للسن القانونية الدنيا للموافقة على املعاشرة اجلنسية
 على أن تكون    حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون املدين حبيث ينص           -٢٦

 كما توصي اللجنة الدولـة      . سنة ١٨السن الدنيا للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات هي        
 سنة، وحتديد   ١٦الطرف مبراجعة تشريعاهتا بغية رفع السن الدنيا االستثنائية للزواج إىل           
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . هذه الظروف االستثنائية بشكل صريح مبوجب القانون      
  . دد بوضوح السن القانونية الدنيا للموافقة على املعاشرة اجلنسيةأن حت

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (مبادئ عامة   - جيم  

  عدم التمييز    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة عدد االعتداءات ذات الـدوافع               -٢٧

تعلقة بكراهية األجانب واألفعال العنـصرية  العنصرية يف الدولة الطرف، وخباصة املعلومات امل 
ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة . اليت تقدم عليها مجاعات متطرفة من الشباب وحليقي الرؤوس        

من األولويات عند ختصيص املـوارد لـدعم األطفـال          " التربية الوطنية "بالقلق إزاء اعتبار    
لتطبيق التام يف املمارسة العمليـة      إزاء عدم ا  اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . ومنظمات الشباب 

خباصـة أطفـال    (ملبادئ عدم التمييز ضد األطفال املعوقني، واألطفال املنتمني إىل أقليـات            
اإليـدز،  / البـشري  ، وأطفال الشوارع، واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة        )الروما

قلق إزاء عدم اإلشارة    ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بال     . واألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني   
  .بشكل صريح يف التشريعات احمللية إىل مبدأ عدم التمييز يف محاية حقوق األطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة متتع مجيع األطفال يف الدولـة الطـرف                -٢٨
  :كما حتثها على ما يلي. باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية دون أي نوع من التمييز

 تدابري فعالة ملكافحة العنصرية وكراهيـة األجانـب يف أوسـاط            اختاذ  )أ(  
الشباب، مبا يف ذلك إعطاء األولوية لتمويل منظمات األطفال والشباب اليت تعزز احلوار             

  بني الثقافات والتسامح واحترام التنوع؛ 
تعزيز رصد أوضاع األطفال املنتمني إىل األقليـات املـذكورة أعـاله،       )ب(  

ا املنطلق بوضع استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات حمددة وجيدة التوجيه          والقيام من هذ  
هتدف إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد اجملموعات املذكورة وغريها من الفئـات   

  ؛الضعيفة من األطفال
تضمني التشريعات احمللية مبدأ عدم التمييز وحظر التمييز ضد األطفال            )ج(  

  .  من االتفاقية٢ يف املادة ألي من األسباب الواردة

  املصاحل الفضلى للطفل    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل التحليل املنهجي لسياسات الدولـة وبراجمهـا               -٢٩
وتشعر بقلق خاص إزاء عدم دمج هذا املبـدأ بـصورة           . يتعلق باملصاحل الفضلى للطفل    فيما

  . احملرومني من الرعاية األبوية واجلاحننيجيدة يف القوانني والسياسات املتعلقة باألطفال 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء أنظمة ووضع إجـراءات تكفـل مراعـاة               -٣٠
وتوصـي  . املصاحل الفضلى للطفل على النحو املالئم عند رسم سياسات الدولة وبراجمها          

هـا  اللجنة على وجه اخلصوص بأن تراجع الدولة الطرف تـشريعاهتا وسياسـاهتا وبراجم           
اخلاصة بقضاء األحداث ونظام رعاية األطفال، لكي تكفل تضمينها بشكل تـام مبـدأ              

  . املصاحل الفضلى للطفل

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
تشعر اللجنة بالقلق ألن معدالت وفيات الرضع واألطفال والوفيات النفاسية ال تزال              -٣١

جهود احلالية الرامية إىل حتسني الرعاية قبل       وتعرب عن تقديرها لل   . مرتفعة يف الدولة الطرف   
. ٢٠٠٣وبعد الوالدة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء وفيات الرضع اآلخذة يف االرتفاع منذ عام               

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد احملدود من مرافق الوالدة املهيأة بـصورة               
  . ملرافق الصحية يف مناطق ريفية يف املائة من ا٨جيدة لألطفال، حيث توجد نسبة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد مـن وفيـات الرضـع                 -٣٢
واألطفال والوفيات النفاسية عن طريق تعزيز خدمات الرعاية السابقة للوالدة واملتعلقـة            

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري املزيد مـن العـاملني           . بالتوليد وحديثي الوالدة  
الطبيني األكفاء يف هذه املرافق وكفالة تدريبهم والعمل على تعزيـز الرعايـة األبويـة               

وتوصي كذلك بتوسيع نطـاق     . وأسلوب احلياة بصورة صحية تليب احتياجات األطفال      
وُتحـث  . تطبيق مبادرة إنشاء مستشفيات مالئمة لألطفال لتقدمي الرعاية الصحية األولية     

  . على إعطاء األولوية للمناطق الريفيةالدولة الطرف يف هذا الصدد 

  احترام آراء الطفل    
تشري اللجنة إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف تعديل مدونة األسرة حبيث ُيسمح للطفل               -٣٣

بالتعبري عن رأيه يف سياق التبين، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم االلتفات آلراء الطفل يف سياق                
ويف هذا السياق، تعرب اللجنة عـن       . ية ويف إطار قضاء األحداث    اإلجراءات اإلدارية واملدن  

أسفها إزاء االفتقار إىل معلومات عن مدى احترام آراء األطفال عند اختاذ القرارات التشريعية              
ومـع اإلشـارة إىل توصـيتها       . واإلدارية والقـضائية، وداخـل األسـرة ويف املـدارس         

)CRC/C/OPSC/UKR/CO/1   إىل عـدم   اً  ، تشري اللجنة بقلق أيـض     ٢٠٠٧لعام  ) ٦، الفقرة
مشاركة األطفال بصورة فعلية يف احلياة اجملتمعية والعامة، وإىل اعتراف الدولة الطرف بـأن              

  . مشاركة الطفل يف عملية اختاذ القرار هي االستثناء وليست القاعدة
  :  من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٢يف ضوء املادة   -٣٤

النظر يف تعديل قانون اإلجراءات املدنية بغية احترام حق األطفـال يف               )أ(  
  التعبري عن آرائهم بشأن اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت قد تؤثر عليهم؛
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كفالة أن يشمل املفهوم اجلديد لتطوير العدالة اجلنائية لألحداث حـق             )ب(  
  الطفل يف التعبري عن آرائه؛ 

تعليم حبيث ينص صراحة على حق الطفل يف التعبري عن          مراجعة قانون ال    )ج(  
  آرائه، وعلى إنشاء جمالس للطالب؛ 

تعزيز وتيسري وتنفيذ مبدأ احترام حق األطفال يف التعبري عـن آرائهـم               )د(  
  . داخل األسرة ويف املدارس واجملتمع، وكفالة مشاركتهم يف مجيع املسائل املتعلقة هبم

  ) من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (دنية احلقوق واحلريات امل  - دال  

  تسجيل املواليد    
تستحسن اللجنة التعديالت اليت أُجريت على مدونة األسرة وجعلت تسجيل املواليد             -٣٥

إلزامياً، لكنها تشعر بالقلق ألن التأخر يف تسجيل الطفل ملدة شهر ُيعاقب عليه بغرامة ماليـة                
ويف حـني تالحـظ اللجنـة    . الثة رواتب معفية من الضرائبتتراوح من راتب واحد إىل ث    

املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت مفادها أنه يندر عدم تسجيل أطفال الروما، فإهنـا               
تكرر تأكيد دواعي القلق اليت أعربت عنـها جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري                  

)CERD/C/UKR/CO/18   ذين ال حيملون الوثـائق الثبوتيـة       إزاء أعداد الروما ال   ) ١١، الفقرة
  . الالزمة للحصول على التعليم واخلدمات الصحية والتوظيف

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري إجيابية تكفل فعالية إتاحة التسجيل              -٣٦
. اإللزامي باجملان جلميع األطفال، بصرف النظر عن االنتماء اإلثين واخللفية االجتماعيـة           

ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الغرامات املالية ملعاقبة اآلبـاء علـى             ولتحقيق  
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف التوعية للتشجيع         . التأخر يف تسجيل أطفاهلم   

  . على تسجيل مجيع أطفال الروما

  االسم واجلنسية    
يـر الدولـة الطـرف     مـن تقر ٥٨تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد يف الفقرة           -٣٧

)CRC/C/UKR/3-4(    جنسية الطفل يف احلاالت التالية     إسقاطبشأن إمكانية) :إذا انتقـل   ) أ
الطفل مع أحد األبوين على األقل للعيش بصورة دائمة خارج البلد وختلى أحد األبوين عـن     

ـ           ) ب(جنسيته؛   اً إذا اكتسب الطفل اجلنسية األوكرانية بامليالد وكان أحد األبـوين أجنبي
عدمي اجلنسية، ميكن إسقاط جنسية الطفل بطلب من أي من الوالدين بصرف النظر عـن                أو

  .مكان إقامة الطفل
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٨
تعديل التشريعات حبيث تكفل مبوجب القانون حق الطفل يف اجلنـسية             )أ(  

   والديه؛ وعدم حرمانه منها ألي سبب من األسباب وبصرف النظر عن وضع
 املتعلقة بوضع عدميي اجلنسية واتفاقية      ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       )ب(  

  .خفض حاالت انعدام اجلنسية بشأن ١٩٦١عام 

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    
تشري اللجنة بأسف إىل املعلومات الواردة من الدولـة الطـرف الـيت مفادهـا أن         -٣٩

وفيما يتعلق حبريـة    . ية ال تكفل بشكل صريح حق الطفل يف حرية التعبري         التشريعات الوطن 
تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون املنظمات العامة للشباب            
واألطفال حيظر مشاركة األطفال يف التجمعات واملسريات السياسية ومينع إنـشاء مجعيـات      

، علماً بأن األحكام من     )٦٢، الفقرة   CRC/C/UKR/3-4 (لألطفال على أسس سياسية ودينية    
  .  من االتفاقية١٥ من املادة ٢هذا القبيل ال تتسق مع نطاق القيود الواردة يف الفقرة 

 من االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة أن تنص           ١٣يف ضوء املادة      -٤٠
كما حتث اللجنة الدولة    . حرية التعبري تشريعاهتا الوطنية صراحةً على محاية حق الطفل يف         

الطرف على إجراء استعراض شامل للقانون املتعلق باملنظمات العامة للشباب واألطفـال        
لكفالة اتساق هذا القانون مع حق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،              

  .  من االتفاقية١٥على حنو ما تنص عليه املادة 

   أو املهينةةوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيالتعذيب وغريه من ضر    
تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء العدد الكبري من ادعاءات تعرض احملتجزين، مبن فـيهم       -٤١

وتعرب اللجنة  . األطفال، لإليذاء اجلسدي، وخباصة أثناء التحريات األولية يف خمافر الشرطة         
ء مزاعم حدوث حاالت تعذيب وإسـاءة معاملـة         عن قلقها البالغ على وجه اخلصوص إزا      

 انتـزاع االعترافـات، وإزاء       بغية )مليتسيا(لألحداث على أيدي رجال الشرطة األوكرانية       
كما تـشعر   . يتعرض له األطفال املهاجرون أثناء وجودهم يف ُعهدة رجال حرس احلدود           ما

ية بالرغم من حظر اللجوء إليها يف       بالقلق إزاء التقارير املتعلقة بانتشار استخدام العقوبة البدن       
ويف هذا الصدد، يساور اللجنـة  . املنازل واملدارس والنظام العقايب ومؤسسات الرعاية البديلة    

  . بالغ القلق إزاء تدين وعي األطفال وعامة اجلمهور حبقوق األطفال وحبظر هذه األفعال
زمة ملنع التعذيب وكافـة     اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الال       حتث    -٤٢

أشكال إساءة معاملة األطفال والقضاء على هذه املمارسات، وحتثها بشكل خاص علـى             
  :يلي ما

 وحـرس   )مليتـسيا (الشروع يف إجراء تدريب شامل ألفراد الشرطة          )أ(  
  احلدود يف جمال حظر التعذيب وإساءة املعاملة واملعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث؛ 
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تعزيز الرصد املستقل ألوضاع األطفال احملرومني من حريتـهم، مبـا يف              )ب(  
 ١١، الفقرة   CCPR/C/UKR/CO/6/Add.1انظر  " (أفرقة متنقلة /جمموعات"ذلك تشكيل   

أو آليات أخرى، إىل حني إنشاء آلية رمسيـة مـن           ) ١٢، الفقرة   CAT/C/UKR/CO/5و
  اقية مناهضة التعذيب؛ جانب الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري التف

كفالة إجراء حتقيق سريع وفعال يف مجيع حاالت تعذيب األطفال وإساءة             )ج(  
  معاملتهم ومعاقبة اجلناة، حبسب االقتضاء؛

إجراء دراسة عن الوصول إىل العدالة بالنسبة لألطفال احملـرومني مـن              )د(  
  يب وإساءة املعاملة؛ حريتهم بغية تعزيز احترام الضمانات القانونية حملاربة التعذ

القضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية يف املرتل ومؤسسات الرعايـة             ) ه(  
عن طريق كفالة التنفيذ الفعال حلظرها مبوجب التشريعات احلالية، مبا يف ذلك عن طريق              

  .توعية وتثقيف عامة اجلمهور وتعزيز تنشئة األطفال بأساليب غري عنيفة
  املتحدة بشأن العنف ضد األطفالمتابعة دراسة األمم 

، )A/61/299انظـر  (باإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال            -٤٣
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

، مبـا يف     األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال        إعطاء  )أ(  
م املتحدة بـشأن العنـف ضـد        ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األم        

  للجوانب اجلنسانية؛ هتمام اال مع إيالء األطفال،
تنفيـذ الدولـة الطـرف     عن املقبل معلومات يف التقرير الدوري   تقدمي  ) ب(  

، وخباصة تلك اليت أشار إليها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة             لتوصيات الدراسة 
  :العنف ضد األطفال، وهي حتديداً

تضع كل من الدول األطراف استراتيجية وطنية شاملة ملنع ومعاجلـة     أن   '١'
  مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛

اعتماد قوانني وطنية صرحية حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفـال يف             '٢'
  مجيع املرافق؛

تعزيز النظام الوطين لتجميع البيانات وحتليلها ونشرها، وإجراء حبـوث           '٣'
  بشأن العنف ضد األطفال؛ 

التعاون مع ممثل األمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال والتماس              )ج(  
املساعدة منه، فضالً عن التماس املساعدة من منظمة اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان 
ومنظمة الصحة العاملية والوكاالت األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية      



CRC/C/UKR/CO/3-4 

13 GE.11-42307 

ؤون الالجئني ومكتب األمم املتحـدة املعـين مبكافحـة          ومنظمة اليونسكو ومفوضية ش   
  . األخرىةاملخدرات واجلرمية والشركاء من املنظمات غري احلكومي

 ١١-٩و) ٢ و١الفقرتـان   (١٨ و٥املـواد   (البيئة األسرية والرعاية البديلة       - هاء  
  )  من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
لجنة بالقلق إزاء ارتفاع أعداد األطفال احملرومني من البيئة األسـرية منـذ             تشعر ال   -٤٤

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة بقلـق إىل أن         . ميالدهم أو يف مراحل الحقة من فترة الطفولة       
ال تتناول مسألة التخلي عـن األطفـال املولـودين          ) ٣، الفقرة   ١٤٣املادة  (مدونة األسرة   

كما تعرب عن قلقهـا إزاء      . رية أو التخلي عنهم لظروف أخرى     بعاهات بدنية أو عقلية خط    
عدم كفاية ورداءة اخلدمات املقدمة من الدولة حلماية ومساعدة األسر اليت تعول أطفـاالً،              

وتشري اللجنة إىل تراجع عدد األحكـام  . وإزاء االفتقار إىل نظام لرصد وتقييم هذه اخلدمات     
ث املاضية بشأن إهناء الرعاية األبوية، لكنها تعـرب       الصادرة عن حماكم خالل السنوات الثال     

عن قلقها إزاء استمرار زيادة حاالت إسقاط احلقوق األبوية، مما يؤدي إىل زيادة غري مقبولة               
  .يف أعداد األطفال احملرومني من البيئة األسرية

 مـن مدونـة     ١٤٣ املادة    من ٣ الفقرة   حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل       -٤٥
كما حتثها على تكثيف جهودها الرامية إىل .  من االتفاقية٩ة بغية مواءمتها مع املادة  األسر

توفري الدعم واملوارد املالئمة لتعزيز األسرة، وال سيما التخلي عن تدابري معاقبـة اآلبـاء      
بسبب التقصري يف تأدية واجباهتم جتاه أطفاهلم، وتعزيز أنظمة الدعم واملزايا االجتماعيـة             

ويف هـذا   . ة لألسر بغية تعزيز قدرهتا على حتمل مسؤوليات تنـشئة األطفـال           املخصص
الصدد، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بشأن عدم اللجـوء إىل الرعايـة البديلـة               
لألطفال أو إدخاهلم إىل مؤسسات الرعاية إال كمالذ أخري وحتقيقاً ملصاحل الطفل الفضلى             

)CRC/C/15/Add.191   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظـام        )). د(٤٨، الفقرة
فعال لرصد وتقييم اخلدمات املقدمة من الدولة ودعم األسر، مبا يف ذلك األسر احملتاجـة               

  .اليت يعيلها أحد الوالدين

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
رومني من البيئـة    يساور اللجنة قلق عميق إزاء الزيادة الكبرية يف أعداد األطفال احمل            -٤٦

وتشري اللجنة إىل اعتماد . األسرية بسبب الفقر والبطالة وتفكك األسر وهجرة األيدي العاملة      
 الصادر عـن جملـس      ١٢٤٢القرار رقم   (برنامج الدولة املتعلق بتعديل نظام محاية األطفال        

فري أسـر بديلـة     وإىل اجلهود املبذولة لزيادة تعزيز نظام الرعاية البديلة من قبيل تو          ) الوزراء
وإنشاء منازل لألطفال توفر بيئة أسرية، غري أهنا تشعر بالقلق ألن االفتقـار إىل اسـتراتيجية       
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واضحة لإلصالح يف هذا الشأن أدى إىل تأخري حتول التركيز على إهناء استخدام مؤسسات              
ور الرعايـة   ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال يف د            . الرعاية

كما يساورها القلـق إزاء عـدم كفايـة         . وعدم وجود خدمات إلعادة إدماجهم يف أسر      
مكاتب شؤون األطفال اليت تشمل مهامها اإلشراف علـى إدخـال األطفـال إىل               موظفي

  . مؤسسات الرعاية
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز سياسة إهناء استخدام مؤسسات الرعاية،             -٤٧

 الـصادر عـن     ١٢٤٢القرار  (امج الدولة املتعلقة بإصالح نظام محاية األطفال        وفقاً لربن 
  :، كما حتثها على ما يلي)جملس الوزراء

  توفر بيئة أسرية؛اليت رافق البديلة واملسر األ استخدامتوسيع نطاق   )أ(  
   تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لتيسري إعادة إدماج األطفال يف أسر؛  )ب(  
ال سيما وضع األطفال املعوقني      رصد الفعال جلميع ترتيبات الرعاية،    ال   )ج(  

أو ذوي االحتياجات اخلاصة يف مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز املـوارد               
  التقنية والبشرية واملالية ملكاتب شؤون األطفال؛

 اجلمعية  قرار(مراعاة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال          )د(  
) ٢٠١٠(١٧٦٢، والقرار الربملاين الصادر عن جملس أوروبا        )، املرفق ٦٤/١٤٢العامة  

احلاجة املاسة إىل اختاذ إجراءات بشأن تنفيذ : املتعلق باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية    
  .التوصيات أعاله

  التبين    
 لأليتام واألطفال احملرومني    ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتشجيع التبين داخل البلد         -٤٨

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود ثغرات تشريعية، مبا يف ذلك عـدم              . من البيئة األسرية  
وجود ضمانات تكفل إطالع األبويني البيولوجيني بصورة تامة علـى تبعـات موافقتـهم،              

لقلـق إزاء عـدم     ويساور اللجنة ا  . وإعطاء الراغبني يف التبين فرصة اختيار الطفل بأنفسهم       
 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون     ١٩٩٣تصديق الدولة الطرف بعد على اتفاقية الهاي لعام         

، CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وفقاً لتوصـياهتا الـسابقة            
ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة باملعلومات اليت مفادها أن مـشروع قـانون             ). ٣٠الفقرة  

  .  للنظر فيه على وجه السرعة٢٠١٠ديسمرب /لتصديق قُدم إىل الربملان يف كانون األولا
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل سن تشريع يكفل إطالع األبوين البيولـوجيني               -٤٩

كما توصي  . بشكل تام على عملية وتبعات املوافقة على تبين طفلهم بواسطة أسرة أخرى           
 املتعلقة حبماية األطفـال     ١٩٩٣ام إىل اتفاقية الهاي لعام      اللجنة الدولة الطرف باالنضم   

  . والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
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  اإليذاء واإلمهال    
تشري اللجنة إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف االحتفاظ بسجالت إحصائية حلـاالت              -٥٠

شـكال العنـف ضـد     وحظر قانون محاية الطفولة جلميع أ٢٠٠٥العنف األسري منذ عام   
وتـشعر اللجنـة    . األطفال، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة نطاق إيذاء األطفال وإمهاهلم          

لقلة عدد حاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم اليت جيري التبليغ عنها والتحقيق فيهـا،   اً  بالقلق أيض 
عـدم مالئمـة    كما يساور اللجنة القلق إزاء      . ولقلة املالحقات القضائية على هذه اجلرائم     

الرعاية الصحية والتدابري االجتماعية الوقائية الرامية إىل تعزيز املسؤولية األبوية، مبا يف ذلـك              
إتاحة الدعم النفسي واإلرشاد لألطفال الضحايا وجلميع أفراد األسرة، مبن فيهم الوالد الذي             

ذلك، تشعر اللجنة بالقلق وباإلضافة إىل . مل يكن طرفاً يف ممارسة العنف أو اإليذاء أو اإلمهال
إزاء االفتقار إىل نظام منهجي لتجميع البيانات عن حاالت إيذاء األطفـال، مبـا يف ذلـك                 
احلاالت اليت حتدث يف مؤسسات خارج إطار األسرة مثل مؤسـسات التعلـيم والتأهيـل               

كون وتشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال من سن الرابعة عشرة فما فوق قد ال يدر   . االجتماعي
 من مدونة األسرة تنص على حقهم يف تقدمي شكاواهم إىل احملكمة بصورة        ١٨جيداً أن املادة    

  . مباشرة
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة مجيع              -٥١

  : أشكال إيذاء األطفال وإمهاهلم
ذلك عن طريق حتسني    كفالة التنفيذ الفعال لقانون محاية الطفولة، مبا يف           )أ(  

التوعية بالقانون وتعزيز املهارات والقدرات يف جمال الكشف عن االنتهاكات والتحقيـق            
  فيها بالنسبة لألخصائيني االجتماعيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛

اعتماد تدابري وقائية مثل اإلرشاد وتوعية اآلباء وتنفيذ برامج تثقيف عام             )ب(  
  السلبية لإليذاء واإلمهال؛بشأن اآلثار 

توفري احلماية واخلدمات املالئمة للتعايف من قبيل الدعم النفسي لألطفال            )ج(  
  الضحايا ولآلباء الذين ُيقِدمون على إيذاء أو إمهال أطفاهلم وغريهم من أفراد األسرة؛

كفالة أن يتلقى العاملون مع األطفال التدريب يف جمال التعـرف علـى               )د(  
يذاء األطفال وإمهاهلم والتبليغ عنها واختاذ اإلجراءات الالزمة يف احلاالت الـيت            حاالت إ 

  ُيشتبه يف أهنا تنطوي على هذه املمارسات؛ 
توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية جلمع وحتليـل البيانـات             ) ه(  

لبيانات يف اختـاذ    كما توصي بأن تستخدم الدولة الطرف هذه ا       . املتعلقة بإيذاء األطفال  
التدابري الالزمة للحد من حاالت اإليذاء واإلمهال، فضالً عن وضع آلية مساءلة للتعامل             

  مع هذه احلاالت؛
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 من مدونة   ١٨تعزيز توعية األطفال واآلباء والعاملني مع األطفال باملادة           )و(  
  .األسرة

 ٢٤ و ٢٣و) ٣ة  الفقـر  (١٨ و ٦املـواد   (الرعاية الصحية األساسية والرفاه       - واو  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  األطفال املعوقون    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية املقدمة          -٥٢

وتأسف اللجنة على وجه اخلصوص إزاء وجود العديد من         . لألطفال املعوقني وأفراد أسرهم   
 ل األطفال املعوقني عقلياً على التعليم كغريهم من األطفال، وإيداع         العقبات اليت حتول دون حصو    

كثريين منهم يف مؤسسات الرعاية بسبب تأخر اختاذ التدابري الالزمة حياهلم وتوفري التعلـيم              
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إيداع بعض األطفال املعوقني وغري املعوقني يف دور             . اخلاص هلم 

السنوات الثالث األوىل من حياهتم بذريعة أهنم يعانون مـن أوضـاع          لرعاية األطفال خالل    
  . صحية تؤثر سلباً يف منوهم ونوعية حياهتم، مما يعزز اللجوء إىل استخدام مؤسسات الرعاية

 من االتفاقية وبالتعاون    ٢٣، وفقاً للمادة    بأن تتخذ  توصي اللجنة الدولة الطرف     -٥٣
  : مع املنظمات غري احلكومية، التدابري التالية

 استراتيجية شاملة حلماية حقوق األطفال املعوقني وإتاحة حصوهلم         وضع  )أ(  
على التعليم واخلدمات االجتماعية وغريها شأهنم شأن األطفال اآلخرين يف إطار األسرة            

ولتحقيق ذلك، توصي اللجنـة الدولـة الطـرف مبراعـاة     . فيهواجملتمع الذي يعيشون    
التوصيات الواردة يف إعالن منظمة الصحة العاملية والبلدان األوروبيـة بـشأن صـحة              

وافقت عليـه الـدول األوروبيـة       (األطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات عقلية        
  ؛)٢٠١٠األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف عام 

ن مع مجعيات اآلباء إلنشاء وتعزيز خدمات تدخل سريع لفائـدة           التعاو  )ب(  
األطفال املعوقني وتقدمي الدعم ألسرهم بغية جتنب إيداع هؤالء األطفال يف مؤسـسات             

  الرعاية؛ 
إنشاء نظام لرصد مؤسسات إيواء األطفال املعوقني والتحقـق بـصورة        )ج(  

شراك املنظمات غـري احلكوميـة يف       وثيقة من متتعهم حبقوقهم يف هذه املرافق، وكفالة إ        
  .الرصد واختاذ خطوات ملموسة ملتابعة التوصيات

  الصحة واخلدمات الصحية    
 يف املائة مـن     ٣,٦(تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين امليزانية املخصصة لقطاع الصحة            -٥٤

 يف  ، مما حيول دون حتقيق جمانية اخلدمات الـصحية املنـصوص عليهـا            )إمجايل الناتج احمللي  
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وتشري اللجنة إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف اإلصالح اجلاري حالياً لقطاع الصحة            . الدستور
ومشروع القانون املتعلق بالتأمني الصحي اإللزامي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عـدم كفايـة              

ثر سلباً  لنظام الرعاية الصحية األولية وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، مما يؤ         اهلياكل األساسية   
. ريفية األسر اليت تعيش يف مناطق يف حصول األسر الفقرية على اخلدمات الصحية، وال سيما       

الرتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال يف البلد، تشعر اللجنة بالقلق لتدين معدالت            اً  ونظر
ة لتـسويق   املدونة الدولي الرضاعة الطبيعية حىت سن ستة أشهر وإزاء عدم االلتزام التام بتنفيذ            

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن عـدم            . بدائل حليب األم  
ثقة اجلمهور يف حتصني األطفال خالل السنوات األخرية، مما أدى إىل تراجع سريع يف تغطية               

  . ٢٠١٠-٢٠٠٩األطفال بالتحصني خالل الفترة 
للجنة الدولة الطرف على زيادة امليزانيـة   من االتفاقية، حتث ا ٢٤يف ضوء املادة      -٥٥

وتوصي اللجنة بإعطاء   . املخصصة لقطاع الرعاية الصحية وكفالة الشفافية يف هذا اجملال        
األولوية يف سياق إصالح قطاع الصحة لنظام الرعاية األولية واخلـدمات الـصحية يف              

 الطبيعيـة وإنفـاذ     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالترويج للرضاعة      . املناطق الريفية 
على االلتزام جمدداً بتحـصني األطفـال       اً  وحتثها أيض . املدونة الدولية لبدائل حليب األم    

  . وتوعية اجلمهور يف هذا اجملال

  صحة املراهقني    
ترحب اللجنة بإنشاء مراكز طبية تقوم بتوعية الشباب يف جماالت أسـاليب احليـاة       -٥٦

جنابية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الـيت تفيـد          الصحية ومسؤوليات اآلباء والصحة اإل    
بتدهور األوضاع الصحية للمراهقني وبارتفاع معدالت اإلصابة ببعض األمـراض املنقولـة            

وترى اللجنة أن من العوامل الرئيسية اليت تؤثر سلباً يف          . (Chlamydia)جنسياً مثل الكالميديا    
ام اخلدمات وقلة األطباء املتخصصني يف صـحة        صحة املراهقني تدين مستوى التوعية وانعد     

كما تشعر اللجنة بالقلق الرتفاع معدالت اإلجهاض يف أوساط املراهقات الـذي            . املراهقني
ويف هذا الصدد، تالحـظ اللجنـة أن اآلبـاء          . ُيعد من األسباب الرئيسية للوفيات النفاسية     

  . ١٨ و١٤تتراوح أعمارهن بني يشاركون يف اختاذ قرار اإلجهاض بالنسبة للفتيات الاليت 
 اللجنة بشدة بأن جتري الدولة الطرف دراسة مقارنة عن املشاكل الصحية            توصي  -٥٧

للمراهقني واستخدام الدراسة كأساس لتضمني املناهج الدراسية سياسات وبرامج صحية          
ـ           . تتعلق باملراهقني  ات وتوصي اللجنة بأن تركز هذه الربامج على الوقاية من محل املراهق

وعمليات اإلجهاض غري اآلمنة واألمراض املنقولة جنسياً، مع مراعاة التعليق العام للجنة            
كما توصي  . بشأن صحة ومناء املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل        ) ٢٠٠٣(٤رقم  

اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الرعاية الـصحية للمـراهقني وتطـوير املرافـق        
كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري        . ناطق الريفية واخلدمات، وخباصة يف امل   

عاجلة للحد من الوفيات النفاسية املرتبطة بعمليات إجهاض املراهقات، وأن تكفل قانوناً            
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كما توصي بأن تلتمس الدولـة الطـرف        . االستماع إىل آراء الفتيات يف هذه احلاالت      
  . املساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف

  لصحة العقليةا    
الرامي إىل   ٢٠٠٩ يف عام    ١٧٦ ترحب اللجنة باعتماد مرسوم وزارة الصحة رقم          -٥٨

الذي جعل الصحة النفسية لألطفال من ، ٢٠١٠-٢٠٠٩ النفسية خالل الفترة حتسني الرعاية
بالقلق إزاء االفتقار إىل سياسة وطنية يف جمال الصحة النفسية للبالغني   األولويات، لكنها تشعر  

كما يساورها القلق إزاء ارتفاع معدالت االنتحار يف أوساط األطفال، وخباصـة            . واألطفال
  . األطفال يف املناطق الريفية

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة وطنية شـاملة للـصحة العقليـة         -٥٩
لألطفال، باإلضافة إىل مراعاة العناصر الرئيسية الواردة يف توصـيات منظمـة الـصحة          

لعاملية، مبا يف ذلك تعزيز الصحة العقلية واإلرشاد والوقاية من االضطرابات العقليـة يف              ا
إطار خدمات الرعاية األولية ويف املدارس واجملتمعات احمللية، وإنشاء عيادات خارجيـة            

كما توصي اللجنة   . ومراكز تقدم الرعاية يف جمال الصحة العقلية بصورة مالئمة لألطفال         
لة الطرف اجلهود الرامية إىل الوقاية من االنتحـار يف أوسـاط األطفـال              بأن تعزز الدو  

والشباب، مبا يف ذلك عن طريق زيادة خدمات االستشارة يف جمال الصحة النفسية وزيادة 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تلـتمس        . عدد األخصائيني االجتماعيني يف املدارس    
  . يةاملساعدة التقنية من منظمة الصحة العامل

  تعاطي املخدرات والتبغ والكحول وغريها من املواد    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع معدالت تعاطي األطفال للمخدرات عن طريق              -٦٠

األطفال السجناء واألطفال الذين هاجر آباؤهم للعمـل وأطفـال           وخباصة،  احلقن الوريدية 
يسية لإلصابة بفريوس نقص املناعـة      ويشكل تعاطي املخدرات أحد األسباب الرئ     . الشوارع
وتشعر بقلق عميق إزاء االفتقار إىل خدمات مالئمة للشباب توفر العالج وإعـادة             . البشري

التأهيل للفئات املعرضة للخطر، وإزاء عدم إمكانية الوصول إىل هذه اخلـدمات ألسـباب              
ـ / كانون الثـاين   ١٨ املؤرخ   ١٠٦-٤٠/٢/١مثل القانون   (قانونية وسلوكية     ٢٠١١اير  ين

وتشعر اللجنـة بـالقلق ألن      ). الصادر عن إدارة مكافحة املخدرات التابعة لوزارة الداخلية       
 ال تراعـي    ٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية الدولة الطرف فيما يتعلق مبكافحة املخدرات للفترة         

هذه اجلوانب، وألن الضوابط اجلديدة املتعلقة حبيازة املخدرات لالستخدام الشخصي جتعـل            
وباإلضافة على ذلـك،    .  من املراهقني املعرضني للخطر يواجهون نظام العدالة اجلنائية        املزيد

يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع معدالت تعاطي األطفال للكحول والتبغ يف سن مبكرة،          
ويعود ذلك جزئياً إىل عدم فعالية إنفاذ التشريعات املوجودة اليت متنع بيع السجائر والكحول              

   .لألطفال
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة،              -٦١
استراتيجية شاملة ملعاجلة مسألة تعاطي األطفال والشباب للمخدرات، واختاذ تدابري تتسق          

  :مع االتفاقية، كما توصيها مبا يلي
إنشاء خدمات متخصصة ومالئمة للشباب واألطفال ملعاجلة اإلدمـان،           )أ(  

اإليـدز ومـن    / البشري واالستفادة من التشريعات األخرية املتعلقة بفريوس نقص املناعة       
  الربامج الرائدة اليت وضعتها منظمة اليونيسيف لفائدة املراهقني األكثر تعرضاً للمخاطر؛

كفالة أال حتول القوانني اجلنائية دون الوصول إىل هذه اخلدمات، مبا يف              )ب(  
يالت على القوانني اليت ُتجرم األطفال على حيازة أو تعـاطي           ذلك عن طريق إجراء تعد    

  املخدرات؛ 
توفري التدريب الالزم يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة للموظفني             )ج(  

الطبيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني العاملني لفائدة األطفال املعرضـني للمخـاطر،         
  ها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وحماسبة اجلناة؛ والتحقيق يف التجاوزات اليت يرتكب

كفالة إنفاذ حظر بيع الكحول والتبغ لألطفـال، ومعاجلـة األسـباب              )د(  
  .األساسية لتعاطي األطفال والشباب هلذه املواد

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
ص املناعة والوفيـات    تشعر اللجنة باجلزع إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس نق          -٦٢

بسبب اإليدز، وإزاء ارتفاع معدالت انتقال الفريوس من األمهات إىل املواليد بـالرغم مـن     
وترحب اللجنة بالربنامج الوطين املتعلق بفريوس نقـص     . التدابري اليت اختذت للوقاية من ذلك     

اية من  ن الوق  وبالقانون الذي اعتمد مؤخراً بشأ     ٢٠١٣-٢٠٠٩اإليدز للفترة   /املناعة البشري 
 واحلماية االجتماعية للسكان، بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم           فريوس نقص املناعة البشري   

إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية والدعم بالنسبة لألطفال املصابني، وإزاء املوارد املاليـة             
مـا تفيـد    احملدودة اليت رصدت الستجالب املعدات العالجية والتكنولوجيات املطلوبة، ك        

 ملا يزيد قليالً    ٢٠٠٦املعلومات بتوفري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي خالل عام          
وتـشري  ). ١٠٨، الفقرة   CRC/C/UKR/3-4(عن نصف األطفال املصابني الذين مت تسجيلهم        

باب من فريوس نقـص املناعـة       اللجنة إىل اخلطة الوطنية االستراتيجية لوقاية األطفال والش       
ولتوفري الرعاية والدعم هلم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفـاع معـدالت التعـرض               البشري

مـدمنو املخـدرات    ( سنة   ١٩ و ١٥لإلصابة بالفريوس يف أوساط من تتراوح أعمارهم بني         
ويساور اللجنة القلق إزاء التمييـز      ). وأطفال الشوارع واألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي     

  .ل املصابني بالفريوسالفعلي يف املدارس ضد األطفا
بشأن فـريوس نقـص املناعـة       ) ٢٠٠٣(٣تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         -٦٣

  :اإليدز وحقوق الطفل، وحتث الدولة الطرف على ما يلي/البشري
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تعلق بفـريوس نقـص املناعـة       كفالة التنفيذ الفعال للربنامج الوطين امل       )أ(  
االستراتيجية لوقاية األطفال والشباب    ، واخلطة الوطنية    ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة   البشري

منه، وتوفري الرعاية والدعم لألطفال والشباب املصابني، وذلك عن طريق توفري ما يكفي             
  من التمويل واملوارد هلذه الربامج؛

اختاذ كافة التدابري لتنفيذ القانون املتعلق بالوقاية من الفـريوس وتـوفري       )ب(  
لتركيز بشكل خاص على احتـرام حقـوق اإلنـسان    احلماية االجتماعية للسكان، مع ا    

لألطفال والشباب املصابني، مبن فيهم أطفال الشوارع الذين يتعاطون املخدرات، وكفالة           
  وصوهلم إىل خدمات مراعية الحتياجات الشباب وتكفل السرية؛ 

تكثيف احلمالت اليت تستهدف املراهقني وعامـة اجلمهـور للتثقيـف             )ج(  
  .لق بفريوس نقص املناعة وغريه من األمراض املنقولة عن طريق اجلنسوالتوعية فيما يتع

  مستوى املعيشة    
ترحب اللجنة بوضع دعم األسر والشباب واألطفال ضمن األولويات االجتماعية يف             -٦٤

، بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء      ٢٠١٠برنامج الدولة املتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية لعام        
بني  وتشري بقلق خاص إىل ارتفاع معدالت الفقر      .  نظام احلماية االجتماعية لألطفال    عدم فعالية 

وتشري مع التقدير إىل مشروع القانون      . األسرة املتعددة األطفال أو اليت لديها أطفال دون الثالثة        
  . املتعلق مبحاربة الفساد، لكنها تشعر بالقلق إزاء زيادة معدالت الفساد يف الدولة الطرف

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل من خطـة            ٢٧وفقاً للمادة     -٦٥
العمل الوطنية املتعلقة باألطفال أداة سياساتية استراتيجية لتنفيذ برنامج الدولة اخلـاص            

كمـا حتـث    . بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والربامج الالحقة املتعلقة باحلد من الفقر        
توجيه استراتيجيات احلماية واحلد من الفقر لفائدة األسر الـضعيفة          الدولة الطرف على    

وتوخياً حملاربة الفساد بفعالية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد . اليت تعيل أطفاالً
  . دون إبطاء القانون املتعلق مببادئ احلماية وحماربة الفساد يف أوكرانيا

  )  من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (لثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية وا  - زاي  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه    
تشعر اللجنة بالقلق ألن تناقص أعداد األطفال يف سن الدراسة يؤدي إىل تقليل عدد                -٦٦

املرافق التعليمية، وخباصة يف املناطق الريفية، مما يقلل فرص توفري التعليم لألطفـال يف تلـك                
وتشري اللجنة بقلق خاص إىل تراجع أعداد املرافق        . املناطق وألطفال الروما وأطفال األقليات    

.  يف املائة فقط من األطفال هبذه املرافـق        ٦١املخصصة ملرحلة ما قبل املدرسة، حيث يلتحق        
 يف املائـة مـن      ٦,٢(وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف ختصص موارد عالية نسبياً للتعليم           
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، لكنها تكرر تأكيد دواعي القلق اليت أعربـت عنـها جلنـة احلقـوق     ) الناتج احمللي  إمجايل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء عدم كفاية متويل نظام التعليم العام وتـدين رواتـب              

  . ، فضالً عن رداءة اهلياكل األساسية للتعليم)٣٠، الفقرة E/C.12/UKR/CO/5(املعلمني 
  :الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة   -٦٧

توفري التمويل الكايف لنظام التعليم العام عـن طريـق زيـادة النـسبة                )أ(  
  املخصصة لقطاع التعليم من إمجايل الناتج احمللي؛

إجراء حتليل ملعرفة األسباب واحللول املمكنة للتناقص العام يف أعـداد             )ب(  
  غريها من املؤسسات التعليمية؛مرافق التعليم وأعداد األطفال امللتحقني باملدارس و

اعتماد التعليم الشامل وتعزيز االنـدماج االجتمـاعي لألطفـال ذوي         )ج(  
  االحتياجات اخلاصة، وكفالة عدم التمييز يف التعليم ضد األطفال من الفئات الضعيفة؛ 

حتسني توافر وجودة مرافق التعليم قبل املدرسي والتعليم العام يف املناطق             )د(  
   وإتاحة الوصول إليها؛الريفية

  . التماس املساعدة من اليونيسيف واليونسكو وغريمها  ) ه(  

  أهداف التعليم    
تشري اللجنة إىل اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان كمـادة               -٦٨

 الطرف  إلزامية يف الصف التاسع، لكنها تشعر بالقلق ألن املبادئ األساسية للتعليم يف الدولة            
كما تـشعر   . ال تتضمن احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والتفاهم فيما بني الثقافات والتسامح          

اللجنة بالقلق ألن النظام التعليمي احلايل ال يؤدي مبا يكفي إىل تطوير املهـارات التعليميـة                
واحترام الذات والثقة بالنفس، فهناك عدد كبري من األطفال الذي يعانون من مـشكالت يف     
التعلم وعدم رغبة يف ارتياد املدارس ويواجهون مشكالت نفسية بسبب ما يالقونه من جانب       

  . األطفال اآلخرين وشعورهم بعدم تقبل املدرسني هلم
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق               -٦٩

ملتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق     اإلنسان، عمالً بالتوصيات الواردة يف إطار برنامج العمل ا        
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العـام للجنـة              . اإلنسان

املتعلق بأهداف التعليم وتوصيها بالتماس املـساعدة مـن اليونـسكو           ) ٢٠٠١(١ رقم
  . واليونيسيف ومفوضية شؤون الالجئني

  ة والفنيةأوقات الراحة والترفيه واألنشطة الثقافي    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة عدد األطفال الذين ال يشاركون يف احلياة الثقافيـة                -٧٠

ويف هذا الـصدد،    . بسبب تدين الدخل وعدم توفر املرافق والربامج الثقافية وفرص املشاركة         
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تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت مشاهدة التلفاز وممارسة األلعـاب احلاسـوبية يف              
  . أوساط األطفال وعدم التقيد بفرض رقابة فعالة عليهم

 من االتفاقية، توصي اللجنة بشدة بأن تعزز الدولة الطـرف           ٣١يف ضوء املادة      -٧١
جهودها لكفالة حق الطفل يف التمتع بأوقات الراحة والترفيه واملـشاركة يف الرياضـة              

. حبرية يف احلياة الثقافية والفنيـة     واألنشطة الترفيهية املالئمة لعمره ومتكينه من املشاركة        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد بصفة خاصة عدد املؤسسات والربامج الرياضية            

  .والثقافية يف مجيع أحناء البلدوالتعليمية 

) د-ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       - حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  للجوء والالجئوناألطفال ملتمسو ا    
تشري اللجنة إىل مشروع القانون املتعلق بالالجئني واألشخاص الذين حيتـاجون إىل              -٧٢

مساعدة أو محاية مؤقتة، وإىل مشروع اللوائح املتعلقة بالتعاون بني سلطات الدولـة بـشأن            
حيتني األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني، لكنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور من النا           

القانونية واإلدارية فيما يتعلق بوصول هؤالء األطفال إىل املساعدة واخلدمات من قبيل العالج             
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء القيود املفروضـة        . الطيب والنفسي وخدمات الترمجة الفورية    

. ونينيعلى إجراءات اللجوء بالنسبة هلؤالء األطفال ألن الدولة الطرف ال توفر هلم ممثلني قان             
ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير املتعلقة بتعرض هؤالء األطفال لالحتجاز لعدة أشهر             

كما تشعر بالقلق لعدم توفر إحصاءات رمسيـة عـن أعـداد            . يف بعض األحيان وترحيلهم   
ويف هذا السياق، تشعر اللجنة     .  سنة ١٨ و ١٥األطفال الالجئني الذين تتراوح أعمارهم بني       

ألن إجراءات تسجيل املواليد يف الدولة الطرف ال متـنح األطفـال الالجـئني              اً  ضبالقلق أي 
  .  من االتفاقية٧حقوقهم املكفولة مبوجب املادة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٣
أن تعتمد دون إبطاء مشروع القانون املتعلق بـالالجئني واألشـخاص             )أ(  

ؤقتة، وكفالة أن حيصل األطفال على وضع الالجئ        الذين حيتاجون إىل مساعدة أو محاية م      
  مبوجب القانون اجلديد؛ 

كفالة تعيني حمام على وجه السرعة لألطفال ملتمـسي اللجـوء غـري               )ب(  
عن توفري املساعدة     املصحوبني لتمكينهم من الوصول بفعالية إىل إجراءات اللجوء، فضالً        

  ة؛ واحلماية هلم، مبا يف ذلك توفري الترمجة الفوري
  كفالة أال ُيحرم الطفل الالجئ أو ملتمس اللجوء من حريته؛   )ج(  
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اعتماد مشروع لوائح التعاون بني السلطات يف الدولة بشأن األطفـال             )د(  
  ملتمسي اللجوء غري املصحوبني؛ 

اختاذ تدابري سريعة إلنشاء نظام لتجميع وحفظ البيانات املتعلقة بتسجيل            ) ه(  
جوء، وكفالة تضمني اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باألطفال ملتمسي الالجئني وملتمسي الل

  اللجوء والالجئني مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة؛ 
تعديل التشريعات احلالية لكفالة تسجيل املواليد وإصدار شهادات امليالد   )و(  

  .لألطفال املولودين يف الدولة الطرف ألبوين من ملتمسي اللجوء

  قتصادي، مبا يف ذلك عمالة األطفالاالستغالل اال    
تشري اللجنة إىل حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال يف الدولة الطرف، لكنها تكـرر                -٧٤

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    املعنية ب لجنة  التأكيد دواعي القلق اليت أعربت عنها       
)E/C.12/UKR/CO/5   األطفال دون اخلامسة عـشرة     املتعلقة بالعدد الكبري من     ) ٢١، الفقرة

العاملني يف قطاعي االقتصاد غري الرمسي وغري القانوين، وخباصة يف املناجم غري القانونية، ويف              
وال تزال اللجنة تشعر يقلق عميق إزاء عدد األطفال العاملني يف           . جمال جتارة اجلنس والتسول   

فال يف القطاع غري الرمسـي،      املناجم والتحديات اليت تواجه جهود التعرف على عمالة األط        
كما تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء نطـاق         . على حنو ما أقره وفد الدولة الطرف أثناء احلوار        

. انتهاكات قوانني العمل فيما يتعلق باألطفال، مبا يف ذلك تشغيلهم يف ظروف صعبة وخطرة             
شأن تفتيش أماكن   وترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف الردود اخلطية على قائمة املسائل ب          

العمل من ِقبل إدارة مراقبة التقيد بقوانني العمل، لكنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف  
  . للقدرة على رصد قطاع االقتصاد غري الرمسي وعمالة األطفال يف إطار األسرة

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة للقـضاء علـى                -٧٥
وحتثها حتديـداً علـى    . ل األطفال يف سوق العمل، وخباصة يف القطاع غري الرمسي         استغال

  :يلي ما
تزويد إدارة املراقبة باملوارد التقنية واملالية والبشرية الكافية لتمكينها من            )أ(  

إجراء التفتيش بصورة منهجية وفعالة تكفل التقيد الصارم بـالقوانني املتعلقـة بعمالـة              
  األطفال؛ 
لنظر يف توسيع نطاق والية إدارة املراقبة حبيث تشمل القطـاع غـري             ا  )ب(  

  الرمسي وجمال العمل يف إطار األسرة؛ 
تعزيز رصد عمالة األطفال يف القطاع غري الرمسي عن طريق اسـتخدام              )ج(  

   الربنامج الدويل للقضاء على عمالة األطفال؛ هنظام لرصد عمل األطفال يشرف علي
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 الفعال للجزاءات الواجبة التطبيق ضد منتـهكي قـوانني          كفالة التنفيذ   )د(  
ملفتشي إدارة   عمالة األطفال، وال سيما عن طريق توفري التدريب يف جمال املعايري الدولية           

  املراقبة وغريهم من املكلفني بإنفاذ القوانني؛
التنفيذ التام للتوصيات الواردة يف مالحظات جلنة خرباء منظمة العمـل             ) ه(  
 ١٣٨رقـم   ( يف إطار اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام         ٢٠١٠ة املقدمة يف عام     الدولي
، بشأن تنفيذ االتفاقيات والتوصيات املتعلقة بتحديـد األطفـال الـذين            )١٩٧٣لعام  

ُيستخدمون لتحميل الفحم احلجري يف مناجم غري قانونية، وذلك من أجل القضاء علـى    
  . لدولة الطرفأي شكل من أشكال عمالة األطفال يف ا

  أطفال الشوارع    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع أعداد أطفال الشوارع الذي تعتـرف الدولـة                -٧٦

ويساورها قلق بالغ إزاء    ). ١٢، الفقرة   CRC/C/UKR/3-4" (كبرية"الطرف بأنه ميثل مشكلة     
اطي املخدرات مـن   التقارير املتعلقة بتعرضهم ملخاطر صحية، مبا يف ذلك املخاطر املتصلة بتع          

عن تعرضهم لالستغالل اجلنـسي       اإليدز، فضالً /قبيل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     
وتشعر اللجنة بالقلق يف هذا الصدد إزاء       . والعمل القسري والعنف على أيدي رجال الشرطة      

حمدودية حصوهلم على اخلدمات االجتماعية وإتاحتها هلم من أجل محايتهم وإدمـاجهم يف             
كما تشعر بالقلق   . جملتمع، مبا يف ذلك تزويدهم باملالبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم         ا

اً ويساورها القلق أيض  . إزاء عدم توفر شبكة متكاملة من مراكز إعادة تأهيل األطفال املدمنني          
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      . إزاء عدم توفر مراكز كافية إليواء أطفال الشوارع       

عدم وجود تعاون مع املنظمات غري احلكومية من أجل محاية حقوق أطفال الشوارع وتيسري              ل
  . إدماجهم يف اجملتمع

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التالية، بالتعاون مع املنظمات غـري              -٧٧
  : احلكومية الدولية

مهم وإعادة وضع استراتيجية وطنية ملنع تشرد األطفال يف الشوارع ودع  )أ(  
  إدماجهم؛ 

زيادة عدد مراكز اإليواء والتعايف النفسي املخصصة ألطفال الـشوارع            )ب(  
  وحتسينها؛
كفالة تزويد أطفال الشوارع مبا يكفي من الغذاء واملالبـس والـسكن              )ج(  

  والرعاية الطبية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياة؛ 

  تغالل واإليذاء اجلنسياناالس    
 ملكافحة استغالل األطفـال يف املـواد        ٢٠١٠ترحب اللجنة باعتماد قانون يف عام         -٧٨

اإلباحية، وتعترب ذلك خطوة هامة حنو تعزيز محاية األطفال ضد اإليذاء اجلنـسي ومواءمـة               
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ل واستغالهلم  التشريعات الوطنية مع الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفا         
كما ترحب اللجنة بتعديل القانون اجلنائي بغية تشديد العقوبـات علـى            . يف املواد اإلباحية  

، لكنـها   )٣٠٣املادة  (العمل يف البغاء، وجعل استغالل القُصر من العوامل املشددة للعقوبة           
يعاهتا تكرر تأكيد قلقها ألن الدولة الطرف مل حتظر بغاء األطفال بصورة صرحية مبوجب تشر             

)CRC/OPSC/UKR/CO/1   وتشري اللجنة يف هذا الصدد إىل مـشروع قـانون   ). ١٧، الفقرة
مكافحة البغاء، مبا يف ذلك بغاء األطفال، وإىل جمموعة التعليمات الرامية إىل تعزيز التعـاون               

كما تشعر بالقلق   . بني احلكومات احمللية بشأن مجيع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري        
  :البالغ إزاء ما يلي

  زيادة حاالت اإليذاء اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية؛  )أ(  
الزيادة املثرية للقلق يف أعداد مستخدمي املواد اإلباحية لألطفال عن طريق             )ب(  

ة ، عالوة على أن الدخول إىل املواقع اإلباحي       ) ماليني مستخدم يف الشهر    ٥(شبكة اإلنترنت   
   يف املائة من نسبة استخدام اإلنترنت يف الدولة الطرف؛٧٠يشكل 

العدد احملدود للغاية من القضايا اجلنائية املقدمة هبذا الشأن وعـدم تـوفر               )ج(  
معلومات عن املالحقات اليت مت البت فيها، وتشري اللجنة بقلق إىل التأثري السليب الناجم عـن            

   يف وحدات الشرطة املعنية بشؤون األحداث؛ عدم كفاية أعداد املوظفني العاملني
العدد احملدود للغاية من مراكز إعادة التأهيل املخصصة ملساعدة األطفـال             )د(  

  ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني؛ 
عدم توفر إحصائيات مفصلة حبسب العمر ونوع اجلنس واألصل اإلثـين             ) ه(  

ستغالل اجلنسي واالجتار، مع اإلشارة إىل خطة       واالجتماعي واالقتصادي لألطفال ضحايا اال    
  . وزارة الداخلية املتعلقة بوضع قاعدة بيانات هلذه الغاية

  : حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧٩
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل مواءمـة تـشريعاهتا الوطنيـة مـع               )أ(  

طفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية،     الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ      
  وال سيما فيما يتعلق جبميع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال؛ 

إنشاء نظام لتجميع البيانات عن األطفال ضحايا االسـتغالل اجلنـسي             )ب(  
وغريه من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك جتميع البيانات يف إطـار        

، ومواصلة خطط وزارة الشؤون الداخلية املتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات هلذه     DevInfoنظام  
  الغاية؛ 

اعتماد جمموعة اللوائح اهلادفة إىل حظر ومكافحة اجلـرائم املـشمولة             )ج(  
بالربوتوكول االختياري على املستوى احمللي، ومعاجلة مشكلة الفقر يف إطـار األنـشطة             

  ي واحلماية منه؛ الرامية إىل منع االستغالل اجلنس
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تعزيز قدرة األخصائيني االجتماعيني والوكاالت املعنية بإنفاذ القـوانني           )د(  
على كشف حاالت تعرض األطفال لإليذاء واالستغالل اجلنسيني والتحقيق فيها، مبـا يف           
ذلك عن طريق زيادة املوارد التقنية والبشرية واملالية املخصصة لوحدات الشرطة املعنيـة        

  ألحداث؛ بشؤون ا
حتسني توافر مراكز إعادة التأهيل املتخصصة يف تقدمي املساعدة لألطفال            ) ه(  

ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني وغريها من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول، وحتسني          
  إمكانية الوصول إليها؛ 

 التماس املساعدة من منظمة اليونيسيف وغريها من الشركاء من          مواصلة  )و(  
  . ل تنفيذ التوصيات أعالهأج

  البيع واالجتار واالختطاف    
 من القانون اجلنائي بـشأن      ١٤٩تشري اللجنة إىل التعديالت اليت أُجريت على املادة           -٨٠

، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافق القانون "القاصرين"  باالجتار بالبشر وإىل األحكام املتعلقة 
وتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال           اجلنائي توافقاً كامالً مع الرب    
 فيها ويف حني تعترف اللجنة باجلهود املبذولة يف جمال االجتار، مبا         . واستغالهلم يف املواد اإلباحية   

، فهي تـشعر بـالقلق ألن       )٢٠١٠-٢٠٠٧(اعتماد برنامج وطين ملكافحة االجتار بالبشر       
ويف هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم      .  بالبشر يف أوروبا   أوكرانيا ال تزال أكرب مصدر لالجتار     

توفر معلومات عن املالحقات القضائية للمتورطني يف االجتار باألطفال، وتشري إىل ضـرورة             
  . إتاحة معلومات حمددة وتنظيم محالت توعية كأداة أساسية للحماية من هذه املمارسات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨١
ختاذ كافة التدابري الضرورية لتنفيذ القوانني املتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة            ا  )أ(  

، وتقدمي معلومات هبذا الـشأن يف  اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل   
   التقرير الدوري املقبل؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل مواءمة التشريعات الوطنية مع الربوتوكـول            )ب(  
   يتعلق ببيع األطفال واالجتار هبم؛ االختياري فيما

تكثيف محالت التثقيف والتوعية العامة بشأن االجتار باألطفـال، مـع             )ج(  
التركيز على املخاطر اليت قد تنطوي عليها وعود فرص العمـل والدراسـة يف اخلـارج      

  والعمل يف جمال عرض األزياء واملشاركة يف مسابقات اجلمال؛ 
يع حاالت االجتار باألطفال املزعومة، وتوفري املوارد       تعزيز التحقيق يف مج     )د(  

الضرورية إلدارة مكافحة اجلرائم اإلليكترونية واالجتار بالبشر التابعة لوزارة الداخليـة،           
  وكفالة مالحقة اجلناة؛ 
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التماس املساعدة التقنية من منظمة اليونيسيف ومنظمة اهلجرة وغريمهـا         ) ه(  
  .من الشركاء

  تفية للمساعدة اخلطوط اهلا    
ترحب اللجنة بإنشاء خطوط هاتفية جمانية ملساعدة األطفـال املعرضـني للخطـر               -٨٢
 واخلطوط اهلاتفية األخرى، وفقاً لتوصية Trust Lineاحملتاجني للحماية، مثل اخلط اهلاتفي  أو

  ).٣٤، الفقرة CRC/C/OPSC/UKR/CO/1(اللجنة 
 بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل،       -٨٣

تعزيز وتوسيع نطاق اخلطوط اهلاتفية للمساعدة وكفالة أن تكون من ثالثة أرقام وجمانيـة              
كما توصي اللجنة بإطالع األطفال على وجود هذه اخلطوط         . ومتاحة على مدار الساعة   

  . عن طريق توفري هذه املعلومة يف الربامج املدرسية اخلاصة باألطفال

  قضاء األحداث    
يف حني ترحب اللجنة بوضع هيكل لقضاء األحداث يف خطـة العمـل الوطنيـة                 -٨٤

وتـشعر بقلـق    . ، فهي تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ التعديالت       )٢٠١٦-٢٠١٠(لألطفال  
خاص إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الفريق العامل املعين بتنفيذ مفهوم قضاء األحداث أوقف              

، وأن هذه املبادرة اسُتبدلت مبفهوم العدالة اجلنائية لألحداث         ٢٠١٠أبريل  /انأنشطته يف نيس  
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء خماطر العودة إىل اعتماد هنج عقـايب لألطفـال              . يف أوكرانيا 

املخالفني للقانون، وفقاً ملا يشري إليه تواتر عمليات احتجاز األطفال قبل احملاكمة، وزيـادة              
اث الذين صدرت حبقهم أحكام بالسجن، وارتفاع نـسبة األطفـال بـني             معدالت األحد 

 ١٥وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة تصل إىل             . السجناء
من  )  ه(٣ و ١ سنة مبوجب الفقرتني     ١٧ و ١٦عاماً ضد أطفال جاحنني تتراوح أعمارهم بني        

  . من القانون اجلنائي١٠٢املادة 
ة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد ألن السن الدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة              وعالو  -٨٥
 ١١ سنة، وتوجد يف الدولة الطرف مدارس تأهيل اجتماعي لألطفـال مـن سـن      ١٤ هي
وتشري اللجنة بقلق بـالغ     ". خطرية اجتماعياً " سنة الذين ارتكبوا جرائم توصف بأهنا        ١٤ إىل

مؤسـسات عقابيـة    "سان يصف هذه املدارس على أهنا       إىل أن املفوض الربملاين حلقوق اإلن     
. ٢٠٠٩طفل خـالل عـام       ١ ٠٠٠، واستقبلت هذه املراكز أكثر من       "خاصة باألحداث 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت عودة األطفال الرتكاب اجلرائم، ورداءة اخلدمات            
عنيني باإلدماج االجتمـاعي  والدعم يف هذه املؤسسات، فهي تعاين من النقص يف املوظفني امل          

  . هلؤالء األطفال
حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام لقضاء األحداث على حنو ما ورد يف                -٨٦

وهلذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى كفالـة أن      . خطة العمل الوطنية لألطفال   
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قانون الـذي سـيعتمد     يكون املفهوم اجلديد للعدالة اجلنائية لألحداث يف أوكرانيا، وال        
قواعد األمم املتحـدة    لتنفيذه متسقني متاماً مع االتفاقية واملعايري ذات الصلة، مبا يف ذلك            

مبادئ األمم املتحـدة    ، و )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
ة حلماية  وقواعد األمم املتحد  ،  )مبادئ الرياض التوجيهية  ( التوجيهية ملنع جنوح األحداث   

 واملبادئ التوجيهية بـشأن اإلجـراءات       ،)قواعد هافانا (ن من حريتهم    األحداث اجملردي 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. املتعلقة باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية

 التحول الفعلي لنظام عدالة األحداث من نظام عقـايب إىل نظـام           كفالة  )أ(  
أداء  و وقف التنفيذ رهن املراقبة   ان من احلرية، مثل الوساطة و     إصالحي يوفر بدائل للحرم   

  ؛خدمات جمتمعية أو تعليق األحكام
حتديد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية مبوجب القانون، متشياً مع التعليق            )ب(  

  بشأن حق األطفال يف املثول أمام حماكم قضاء األحداث؛) ٢٠٠٧(١٠العام للجنة رقم 
 بالتوصية السابقة، يف إلغاء املـدارس املخصـصة إلعـادة         النظر، عمالً   )ج(  

التأهيل االجتماعي اليت يودع فيها األطفال بني سن احلادية عشرة والرابعة عشرة بعـد              
  إدانتهم بارتكاب أفعال تشكل خطراً على اجملتمع، ووضع تدابري بديلة؛

ب وزيادة  تعزيز خدمات الدعم االجتماعي، مبا يف ذلك عن طريق التدري           )د(  
عدد األخصائيني االجتماعيني يف املراكز االجتماعية املخصصة لألسر واألطفال والشباب          

  بغية تعزيز إعادة التأهيل النفسي، ووضع برامج لألطفال اجلاحنني؛
التماس املساعدة التقنية من الفريق القطري التابع لألمم املتحدة ومنظمة            ) ه(  

   . لتنفيذ التوصيات سالفة الذكراليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان

  األطفال الضحايا والشهود على اجلرائم    
حتيط اللجنة علماً باألحكام املتعلقة بأمن األشخاص األطراف يف قـضايا جنائيـة،               -٨٧

لكنها تعرب عن القلق ألن التشريعات الوطنية ال تنص على أحكام خاصة حبماية األطفـال               
ويف حني تالحظ اللجنة، على سبيل املثال، املعلومات الواردة         . يف سياق عملية العدالة اجلنائية    

عن الدولة الطرف اليت مفادها أن األطفال املنخرطني يف ممارسة البغاء غالبـاً مـا ُيعتـربون       
ضحايا يف نظر احملاكم واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، فهي تشعر بالقلق ألن هذه املعاملة              

  . انونغري منصوص عليها يف الق
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قانوناً ويف املمارسة الفعلية توفري احلماية              -٨٨

املنصوص عليها يف االتفاقية لألطفال ضحايا اإليذاء أو العنف املرتيل أو االستغالل اجلنسي 
 واالقتصادي أو االختطاف واالجتار، أو الشهود على هذه اجلرائم، وتوصي باملراعاة التامة  

للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإقامة العدل يف القضايا اليت يكون األطفال مـن ضـحاياها              
ويف هـذا  ). ، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (الشهود عليها    أو
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الصدد، تكرر اللجنة تأكيد موقفها املتعلق بتعامل السلطات مع األطفال ضحايا اجلـرائم   
  .أو الشهود عليها

  أطفال األقليات أو السكان األصليني    
نظراً لضخامة أعداد األقليات اإلثنية يف الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم            -٨٩

اختاذ تدابري لتحديد املشكالت اليت تواجه هذه األقليات ووضع حلول هلا، وإزاء عدم وجود              
والتوظيف والسكن واحلصول على  نظام لتجميع البيانات املتعلقة بأوضاعهم من حيث التعليم         

كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تضمني الردود اخلطيـة           . اخلدمات االجتماعية املتاحة  
وتـشري  . معلومات عن التدابري املتخذة إلهناء العنف ضد األطفال املنتمني إىل أقليات إثنيـة            

ليم العام، لكنها تشعر بـالقلق      اللجنة إىل اجلهود الرامية إىل إدماج أطفال الروما يف نظام التع          
إزاء العقبات اليت حتول دون حصول أطفال الروما وتتار القرم على التعليم والرعاية الصحية              

  . واخلدمات االجتماعية األخرى
  : حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٩٠

أن تعتمد دون إبطاء مشروع قانون مناهضة التمييز، على حنو ما أوصت              )أ(  
  ؛)٧، الفقرة CERD/C/UKR/CO/18(نة القضاء على التمييز العنصري به جل

إجراء دراسة شاملة تتناول أوضاع األقليات اإلثنية يف الدولة الطـرف             )ب(  
ومدى متتع أفرادها باحلقوق املكفولة هلم، على أن تضع، استناداً إىل االستنتاجات، تدابري             

ومحاية حقوق األطفال املنتمني إىل مجيـع       لكفالة تنفيذ السياسات والصكوك دون متييز،       
  األقليات، مبا يف ذلك احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية؛ 

تكثيف اجلهود لكفالة احلق يف التعليم جلميـع األطفـال املنـتمني إىل               )ج(  
أقليات، مع التركيز على أطفال الروما وتتار القرم، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد برامج               

  . األساسي والثانويلتعميم التعليم

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان            -٩١

وبروتوكوالهتا االختيارية اليت مل تصبح طرفاً فيها، وهي حتديداً االتفاقية الدولية حلمايـة             
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص        حقوق مجيع العمال املهاجرين     

  .من االختفاء القسري

  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  - ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا بغية تنفيذ االتفاقيـة يف               -٩٢

  .الدولة الطرف ويف بقية الدول أعضاء جملس أوروبا
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  عة والنشراملتاب  - كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التـدابري املالئمـة لتنفيـذ هـذه                 -٩٣

التوصيات تنفيذاً كامالً، وذلك عن طريق تعميمها على اجلهات ذات الصلة اليت تشمل             
الربملان والوزارات املعنية واحملكمة العليا والسلطات احمللية، بغية النظر فيها واختاذ املزيـد    

  . جراءات بشأهنامن اإل
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها الـدوريني الثالـث والرابـع               -٩٤

ذات الصلة الـيت اعتمـدهتا      ) املالحظات اخلتامية (وردودها اخلطية، وتعميم التوصيات     
على سبيل املثال (اللجنة، على نطاق واسع وبلغات البلد، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت 

 للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنيـة           )ال احلصر 
  .واألطفال هبدف إثارة املناقشة والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  - الم  
 يف  اخلامس والـسادس   نيها الدوري يريرللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تق     تدعو ا   -٩٥

 وتضمينه معلومات عـن     ٢٠١٨ سبتمرب/أيلول ٢٦ أقصاه   تقرير موحد وذلك يف موعد    
بادئ التوجيهية  وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل امل       .تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية   

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١، اليت اعتمدت يف     املتعلقة بإعداد التقارير اخلاصة باالتفاقية    
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(، أال يتجاوز عـدد     الدولة الطرف بضرورة     تذكّر اللجنة  و

ويف حالة  . وحتثها على مراعاة هذه املبادئ التوجيهية      . صفحة ٦٠ املقبلصفحات التقرير   
تقدمي تقرير يتجاوز عدد صفحاته احلد املذكور، فسُيطلب من الدولة الطـرف مراجعـة            

كّر اللجنـة الدولـة     وتذ. تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله       
الطرف بأهنا إن مل تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسن ضمان ترمجته لعرضه              

  .على هيئة املعاهدة كي تنظر فيه
 املتعلقة  طووثيقة أساسية حمدثة وفقاً للشر    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي         -٩٦

التوجيهية املنسقة بشأن تقـدمي التقـارير       بالوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ       
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني            

 ٢٠٠٦يونيـه   /جلان هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان الـذي عقـد يف حزيـران             
)HRI/MC/2006/3.(  

        


