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

، تاريخ اختتام الـدورة اخلامـسة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨طراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف     بلغ عدد الدول األ     -١
 تـشرين   ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         .  دولة طرفاً  ١٩٣واألربعني للجنة،   

 .١٩٩٠ينـاير  / كانون الثاين ٢٦يف نيويورك يف    ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها          ١٩٨٩نوفمرب  /الثاين
وتوجد على املوقعني التـاليني قائمـة       . ٤٩ وفقاً ألحكام مادهتا     ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٢ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      

  .org.un.untreaty://http وorg.ohchr.www: حمّدثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها

 التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           ويف  -٢
 ١٢٢ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه         ١١٦املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه           

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

 هـذا   ودخـل .  دولة ١١٥ دولة، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه         ١٢١األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه         
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختيـاريني        . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨الربوتوكول حيز النفاذ يف     

، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف          ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣لالتفاقية يف قرارها    
توجد على املوقعني التاليني قائمة حمّدثة بالدول اليت وقعـت أو صـدقت علـى               و. ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥نيويورك يف   

  .org.un.untreaty://httpو org.ohchr.www: الربوتوكولني االختياريني أو انضمت إليهما

   افتتاح الدورة ومدهتا- باء 

 ٢١ الفترة مـن     عقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا اخلامسة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف              - ٣
 انظـر (ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة       .  جلسة ٢٧وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨مايو إىل   /أيار

CRC/C/SR.1158 إىل CRC/C/SR.1199 (سرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني.  

   العضوية واحلضور- جيم 

وترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء تبني . ء اللجنةحضر الدورة اخلامسة واألربعني مجيع أعضا  - ٤
  .مدة واليتهم

، ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢١للدورة اخلامسة واألربعني، املعقودة يف      ) ١٢٢٩اجللسة  (ويف اجللسة االفتتاحية      - ٥
سيد لـوييجي   ، وال )غانا(السيدة آنييس أكوسوا أيدو     : قدم أربعة أعضاء جدد يف اللجنة تعهدهم الرمسي، وهم        

  ).ليتوانيا(، والسيد دينيوس بوراس )هنغاريا(، والسيدة ماريا هرتزوك )إيطاليا(سيتاريال 

  :واعتمدت اللجنة هيئة مكتب جديدة مؤلفة من األعضاء التالية أمساؤهم  - ٦
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  )مجهورية كوريا(السيدة يانغي يل    :الرئيسة  
  )اجلزائر(السيد كامل فياليل   :نواب الرئيسة  
  )باراغواي(يدة روزا ماريا أورتيث الس      
  )أوغندا(السيد أويتش بوالر       
  )سويسرا(السيد جان زرماتن       
  )أملانيا(السيد لوثار كرامبان     :املقرر  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،        : وكانت هيئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة         - ٧
  .، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني)اليونيسيف(لة ومنظمة األمم املتحدة للطفو

، منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية: وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاً  - ٨
  .)اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  )يستكمل فيما بعد: ( غري احلكومية التاليةوحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات  - ٩

  منظمات ذات مركز استشاري عام

 - احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكـوبني       ، و اجمللس الدويل للمرأة  ، و االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة    
  .منظمة زونتا الدولية، ولتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، وا العامل الرابع

  ستشاري خاصمنظمات ذات مركز ا

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

حتاد ، واال اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان   ، و ويل ألرض اإلنسان  اد الد الحتا   ، و للعامالت يف املهن القانونية   
  .نظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملالعاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة

  منظمات أخرى

جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حلقوق اإلنسان، وشـبكة              
  . أغذية األطفالالعمل الدويل من أجل

   جدول األعمال- دال 

 جدول األعمال التايل على أسـاس       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ املعقودة يف    ١٢٢٩أقرت اللجنة يف جلستها       - ١٠
  :(CRC/C/45/1)جدول األعمال املؤقت 
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  التعهد الرمسي من جانب أعضاء اللجنة املنتخبني حديثاً  - ١
  إقرار جدول األعمال  - ٢
  تبانتخاب أعضاء املك  - ٣
  املسائل التنظيمية  - ٤
  تقدمي الدول األطراف للتقارير  - ٥
 النظر يف تقارير الدول األطراف  - ٦

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  - ٧
  أساليب عمل اللجنة  - ٨
  التعليقات العامة  - ٩

  االجتماعات املقبلة  - ١٠
  .مسائل أخرى  - ١١

   الفريق العامل ملا قبل الدورة- اء ه

 ٩ إىل   ٥وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من                     - ١١
وشارك يف اجتماع الفريق العامل مجيع األعضاء، باستثناء السيدة آل ثاين والسيدة ألووك والسيدة . ٢٠٠٧فرباير /شباط

وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،           .  والسيدة خطاب والسيد كرامبان    أندرسن
، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة         )اليونيسيف(ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة        

وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة املنظمات غري        . جئني، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال      )اليونسكو(
  .احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىت

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

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف           ٨األطفال يف املواد اإلباحية، واملادة      
الدول األطراف وحتديده مسبقاً املـسائل      النـزاعات املسلحة، من خالل قيامه يف املقام األول باستعراض تقارير           

كما يتيح فرصة للنظـر يف املـسائل املتعلقـة          . الرئيسية اليت قد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير         
  .باملساعدة التقنية والتعاون الدويل

 حبث  ات جلس ٩يق  وعقد الفر . وَتولَّى السيد جاكوب إغربت دوك رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة            - ١٣
أوروغـواي،  (الدورية الثانية لثالثة بلدان فيها قوائم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير   

 وثالثة تقارير   ،)ملديف(والتقريرين الدوريني الثاين والثالث املقدمني يف وثيقة واحدة         ) وسلوفاكيا، وكازاخستان 
الـسويد،  (املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة        الربوتوكول االختياري    أولية مقدمة إىل اللجنة بشأن    
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الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال          وثالثة تقارير مقدمة بشأن      ،)وموناكو، والنرويج 
ني من إحدى الدول األطراف  ، وتقريرين مقدم  )أوكرانيا وبنغالديش والسودان  (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب . بشأن كال الربوتوكولني) غواتيماال(
  . إن أمكن٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢تقدمي ردود خطية على املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل يوم 

   تنظيم العمل- واو 

وكان معروضاً  . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ املعقودة يوم    ١٢٢٩ يف جلستها    ها يف مسألة تنظيم عمل    نظرت اللجنة   - ١٤
  .واألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنةاخلامسة على اللجنة مشروع برنامج عمل دورهتا 

   االجتماعات العادية املقبلة- زاي 

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥سبتمرب إىل / أيلول١٧بعني يف الفترة من واألرالسادسة قررت اللجنة عقد دورهتا   -١٥
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٨واألربعني يف الفترة من لسابعة واجتماع فريقها العامل ملا قبـل الدورة ا

   التقارير املقدَّمة من الدول األطراف- ثانياً 
  تقدمي التقارير

كِّرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقـارير            كان معروضاً على اللجنة مذ      - ١٦
(CRC/C/45/2).  

واألربعـني  رابعة واألربعني واخلامـسة     وأُبلغت اللجنة بأن األمني العام تلقى يف الفترة ما بني دورتيها ال             - ١٧
  . واجلمهورية الدومينيكيةثانيني لبوتانل ليشيت وصربيا والتقريرين ا- األوليني لتيمور التقريرين 

وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق   - ١٨
  . ليشيت ومجهورية كوريا والفلبني والواليات املتحدة األمريكية- تيمور : بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق الدول التالية  من ة املقدمةرير األولياأيضاً بتلقي التقوأُبلغت اللجنة   - ١٩
 ليشيت ومجهورية كوريا والواليـات      - تيمور  : ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

  .املتحدة األمريكية

 تقريراً  ٢١ تقارير دورية ثانية، و    ١٠٦ تقريراً أولياً، و   ١٩٣،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٨وقد تلقت اللجنة حىت       - ٢٠
ببيع األطفـال   تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق         ٢٦تلقت اللجنة كذلك    و. دورياً ثالثاً 

ختياري املتعلق تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول اال ٣٧وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و
نظرت اللجنة حىت هـذا      و . تقريراً ٣٤٥ونظرت اللجنة يف ما جمموعه      . بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة    

بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     ق  ـأولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعل      تقريراً   ٢١يف  التاريخ  
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ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال ربوتوكول االختياري املتعلق   تقريراً أولياً مقدماً مبوجب ال     ١٨ويف  
   .يف املواد اإلباحية

 ٤٤دول أطراف مبوجب املادة     أربعة تقارير دورية مقدمة من      واألربعني يف   خلامسة  ونظرت اللجنة يف دورهتا ا      - ٢١
توكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف      مبوجب الربو تقارير أولية مقدمة    أربعة  كما نظرت يف    . من االتفاقية 

  .الرتاعات املسلحة

اخلامـسة  وكانت التقارير التالية املذكورة حسب تاريخ تلقي األمني العام هلا معروضة على اللجنة يف دورهتـا                   -٢٢
ــني ــنغالديش : واألربعـ ــاكو ؛ (CRC/C/OPAC/BGD/1)بـ ــرويج  ؛(CRC/C/OPSC/MCO/1)ومونـ والنـ

(CRC/C/OPAC/NOR/1) ــسويد ؛ ــديف  ؛(CRC/C/OPAC/SWE/1)وال ــسودان  ؛(CRC/C/MDV/3)ومل وال
(CRC/C/OPSC/SDN/1) وأوكرانيـــا ؛(CRC/C/OPSC/UKR/1)وغواتيمـــاال   ؛)CRC/C/OPSC/GTM/1 

ــلوفاكيا ؛ )CRC/C/OPAC/GTM/1و ــستان ؛ (CRC/C/SVK/2)وس ــواي  ؛(CRC/C/KAZ/3)وكازاخ وأوروغ
(CRC/C/URY/2).  

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل حضور              ٦٨ة  وعمالً باملاد   - ٢٣
املتعلق بالنظر يف التقارير املقدمة مبوجب  ٨ووفقاً ملقرر اللجنة رقم . جلسات اللجنة اليت ُتبحث فيها تقارير دوهلم

مبوجـب  ر السويد وموناكو والنـرويج املقدمـة   الربوتوكولني االختياريني، أجرت اللجنة استعراضاً تقنياً لتقاري      
  .الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

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

  .معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير املقدمة من الدول األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات اللجنة ذات الصلة

   النظر يف تقارير الدول األطراف- ثالثاً 
  سلوفاكيا: املالحظات اخلتامية

  ١٢٣٢ و ١٢٣١يف جلـستيها    ) CRC/C/SVK/2(لثاين لـسلوفاكيا    نظرت اللجنة يف التقرير الدوري ا       - ٢٥
 املعقودة يف ١٢٥٥، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٧مايو / أيار٢٢، املعقودتني يف )1232 وCRC/C/SR.1231انظر (
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران٨

   مقدمة- ألف 

ان متأخراً، وكذلك بالردود اخلطية املفصلة الشاملة علـى         ترحِّب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين، وإن ك        - ٢٦
  .كما ترحب مبشاركة وفد رفيع املستوى من قطاعات متعددة). CRC/C/SVK/Q/2/Add.1(قائمة املسائل 
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   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

  لقة حبقوق الطفل، مبا يف ذلك قوانني منها القـانون رقـم           ترحب اللجنة باعتماد عدد من القوانني املتع        - ٢٧
36/2005 Coll. بشأن احلماية 305/2005، والقانون رقم ")قانون األسرة " املشار إليه فيما بعد ب( املتعلق باألسرة 

اءات  املتعلق بقـانون اإلجـر    .Coll/301/2005االجتماعية والقانونية للطفل والكفالة االجتماعية، والقانون رقم        
كما ترحب اللجنة باعتماد تشريع ينص على محاية حقوق القصَّر غري           . اجلنائية، وبتنقيح قانون اإلجراءات املدنية    

  .املصحوبني الذين يلتمسون اللجوء

كما ترحب اللجنة بالبدء بتنفيذ مشروع رصد حقوق الطفل الذي ينفذه املركز الـوطين الـسلوفاكي                  - ٢٨
  .حلقوق اإلنسان

اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدولة الطرف قامت، منذ أن نظرت اللجنة يف تقريرهـا األويل يف                 وتأخذ    - ٢٩
  :، بالتصديق على صكوك منها٢٠٠٠عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنـازعات املسلحة، يف   )أ(  
  ؛٢٠٠٧يوليه / متوز٧

ري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج            الربوتوكول االختيا   )ب(  
  ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥املواد اإلباحية، يف 

 ٦اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمـال التـبين فيمـا بـني البلـدان، يف                     )ج(  
  ؛٢٠٠١يونيه /حزيران

قانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعـاون يف جمـال          اتفاقية الهاي بشأن الوالية ال      )د(  
  ؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢١املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال، يف 

  .٢٠٠٧مارس / آذار٢٧اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، يف   )ه(  

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

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

  التوصيات السابقة للجنة

اخلتامية للجنة بشأن التقريـر األويل للدولـة        للعمل باملالحظات   ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة         - ٣٠
هـذه  تنـاول   يتم بـشكل ملحـوظ   ومع ذلك، تالحظ اللجنة مع األسف أنه مل). CRC/C/15/Add.140(الطرف  

  .املالحظات اخلتامية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبواضيع مثل حقوق األقليات وقضاء األحداث ووحشية قوات الشرطة
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الواردة يف املالحظات   للعمل بالتوصيات   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة            - ٣١
ويف هذا الـسياق، تلفـت      . بشكل كافٍ العمل هبا بعد بشكل كامل أو        مل يتم    اخلتامية بالتقرير األويل، اليت   

  .عن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم 

  التشريعات

وطنية مع أحكام االتفاقيـة     تعرب اللجنة عن ارتياحها جلهود الدولة الطرف املبذولة لتنسيق تشريعاهتا ال            - ٣٢
ومع ذلك، ال تزال اللجنـة      . وإلدراج حق الطفل يف االستماع إليه ومصاحل الطفل الفضلى، يف بعض التشريعات           

تشعر بالقلق ألن املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية ال يتم مراعاهتا على النحو الواجب يف مجيع القوانني، مبا يف                   
  .ذلك القانون اجلنائي

ة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان أن تكون مجيع التشريعات منسجمة مـع نـص               ـتوصي اللجن   - ٣٣
  .وروح االتفاقية

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل أحكام وأنظمة قانونية، تلقي مجيع األطفـال                  - ٣٤
، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي،  مثل األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل ،أو شهود اجلرائم  /ضحايا و 

واالختطاف، واالجتار وشهود مثل هذه اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ 
املرفقة بقرار (األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠دي واالجتماعي اجمللس االقتصا

  التنسيق

تأخذ اللجنة علماً بأن وزارة التعليم هي املنظمة املظلة لتنفيذ سياسة الدولة املتعلقة باألطفال واملراهقني حىت   - ٣٥
إلنشاء جلنة  كما تأخذ اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف        .  مبوجب خطة عمل سياسة األطفال والشباب      ٢٠٠٧عام  

  .وزارية لألطفال والشباب، تكون مبثابة آلية تنسيق األنشطة والربامج والسياسات املتعلقة حبماية حقوق الطفل

على سـبيل   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان إنشاء جلنة وزارية لألطفال والشباب               - ٣٦
هذه اهليئة اجلديدة على ما يكفي من موارد بشرية         كما يتعني على الدولة الطرف أن تكفل حصول         . األولوية

  .ومالية ألداء مهمتها بفعالية

  خطة العمل الوطنية

   علـى خطـة العمـل الوطنيـة لألطفـال          ٢٠٠٢أغـسطس   /تأخذ اللجنة علمـاً باملوافقـة يف آب         - ٣٧
اء عدم وضع   ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم إجراء تقييم وتقدير للخطط املنفذة وإز            ). ٢٠٠٤- ٢٠٠٢(

  .خطط أخرى للفترة املتبقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية جديدة حمددة زمنياً لألطفال، لفترة ال تقل                  - ٣٨
 وتغطـي  ٢٠٠٤- ٢٠٠٢ سنوات، وبأن تستند خطة العمل هذه إىل تقييم سليم لتنفيذ خطة الفتـرة  ٥عن  
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 االتفاقية، وتراعي الوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة       بصورة شاملة حقوق الطفل املنصوص عليها يف      
كما توصي اللجنة بـأن     ". عامل صاحل لألطفال  " واملعنونة   ٢٠٠٢االستثنائية املعنية بالطفل واملعقودة يف عام       

مـل  تكفل الدولة الطرف اعتمادات حمدَّدة وكافية يف امليزانية وآليات متابعة وتقييم للتنفيذ الكامل خلطة الع          
  .للقيام بصورة منتظمة بتقييم التقدم احملرز وحتديد أوجه النقص احملتملة

  الرصد املستقل

فيما ترحب اللجنة جبهود مكتب الدفاع العام عن احلقوق يف جمال حقوق الطفل، يساورها، رغم ذلك،                  - ٣٩
  .ولة باالتفاقيةالقلق ألنه مل يتم بصورة مناسبة ومنسقة رصد مجيع اجملاالت اليت تثري القلق املشم

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية، وفقاً ملبادئ باريس،   - ٤٠
وبأن ُتسند إىل هذه اآللية مهمة تلقي الشكاوى الواردة من األطفال أو بالنيابة عنهم واملتعلقـة بانتـهاكات      

وينبغي تزويد هذه اآللية باملوارد البشرية .  هيئات معنية أخرىحقوقهم، والتحقيق فيها، والعمل بالتنسيق مع
عن دور ) ٢٠٠٢(٢ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم . واملالية الالزمة

  .مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

  ختصيص املوارد

 باملعلومات اليت ُتفيد بأن الدولة توفر املساعدة االجتماعية لُألسر اليت لديها أطفـال والـيت ال                 ترحب اللجنة   - ٤١
ومع . تستطيع مبجهودها احلصول على املوارد الالزمة لتلبية احتياجاهتا األساسية، أو اليت ال تستطيع زيادة هذه املوارد               

  .قل من املوارد الالزمة لتلبية احتياجات األطفال املهمشنيذلك، يساور اللجنة قلق ألن املوارد املرصودة ال تزال أ

 من االتفاقيـة، توصـي      ٤ من املادة    ٢ويف ضوء األداء االقتصادي اإلجيايب للدولة الطرف والفقرة           - ٤٢
اللجنة الدولة الطرف بأن تويل األولوية لألموال اليت ترصد يف امليزانية لألطفال وبزيادة هذه األموال علـى                 

الكامل حلقوق الطفل، مع التركيز بصفة خاصـة علـى أضـعف            اإلعمال  ني الوطين واحمللي لضمان     املستوي
  .اجلماعات، مبا يف ذلك أطفال الروما

  مجع البيانات

فيما تأخذ اللجنة علماً بسياسة الدولة الطرف فيما يتعلق جبمع البيانات اليت تكشف النقاب عن األصل                  - ٤٣
لسياسية أو املعتقدات الدينية أو الفلسفية وغريها من البيانات الشخصية، فإهنا ال تزال             العرقي أو اإلثين أو اآلراء ا     

ويساور اللجنة القلق ألن عدم توافر هذه       . تشعر بالقلق إزاء أوجه النقص يف عملية مجع وحتليل البيانات املصنفة          
 ألوضاع السكان املهمشني فيمـا      البيانات سيؤثر بصورة سلبية على قدرة الدولة الطرف على إجراء تقييم دقيق           

ومع ذلك، تالحظ اللجنة أنه مت مجع هذه البيانات يف حاالت حمـددة،             . يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والعمل    
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن سياسة الدولة الطرف فيما يتعلق جبمـع              . كحاالت الدعاوى اجلنائية  
ة، تعوق القيام بشكل صحيح جبمع وحتليل بيانات مصنفة معوَّل عليها عن اجلماعات البيانات اليت تستند إىل اإلثني

  . مبا فيها مجاعة الروما،املستضعفة
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز نظامها جلمع البيانات كأساس لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق                  - ٤٤
ويتعني على الدولة الطرف أن تكفل تصنيف البيانات اجملّمعة         . الطفل واملساعدة يف وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية      

ن إىل مجاعات األقليـات     وواحتواءها معلومات عن طائفة واسعة من اجلماعات املستضعفة مبن فيها األطفال املنتم           
وينبغـي مجـع    . مثل الروما واألطفال الذين يعيشون يف الفقر واألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الـشوارع              

البيانات باستخدام طرق تتمشى مع مبادئ مجع البيانات وجيب أن تقدم هذه البيانـات التوجيـه عنـد وضـع                    
ويف هـذا   . السياسات لضمان اإلعمال الكامل حلقوق مجيع األطفال، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املهمـشني             

لتوجيهيـة العامـة     مـن املبـادئ ا     ٨السياق، تلفـت اللجنــة انتبــاه الدولـة الطــرف إىل الفقـرة               
)CERD/C/70/Rev.5 (      املتعلقة بشكل ومضمون التقارير واليت يتعني على الدول األطراف تقدميها إىل جلنة القضاء

  .كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التعاون مع اليونيسيف يف هذا الصدد. على التمييز العنصري

  النشر والتدريب وبث الوعي

ماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف املبذولة لبث الوعي بشأن مبادئ وأحكام الصكوك             تأخذ اللجنة عل    - ٤٥
الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك االتفاقية، من خالل مهام وأنشطة ترد يف خطط العمل ملنع مجيع أشكال التمييز 

ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن ومع ذلك . العنصري وكره األجانب، ومعاداة السامية وغري ذلك من مظاهر التعصب
بث الوعي بشأن االتفاقية يف سياق خطط العمل ال يغطي مجيع جماالت االتفاقية، لكنه يكتفي بتغطية اجلوانـب                  

  .املتعلقة مبنع التمييز والعنصرية إخل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها، بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة واليونيـسيف،                - ٤٦
كما توصي بتعزيـز  . ن نشر مجيع أحكام االتفاقية على نطاق واسع ليعرفها ويفهمها البالغون واألطفال        لضما

التدريب الكايف واملنتظم جلميع الفئات املهنية العاملة من أجل األطفال ومعهم، وال سيما املسؤولون عن إنفاذ 
  .العاملون يف مؤسسات رعاية الطفلالقانون، واملعلمون، واملوظفون الصحيون والعاملون االجتماعيون و

  التعاون مع اجملتمع املدين

ترحب اللجنة بالتعاون بني الدولة الطرف واجملتمع املدين عند وضع السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل             - ٤٧
  .ية االجتماعيةوالقوانني وتنفيذها يف جماالت الرعاية اُألسرية البديلة واحلماية االجتماعية والقانونية للطفل والوصا

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين وتوسيع نطاق التعاون لكـي                  - ٤٨
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بتـشجيع ومتكـني          . يشمل مجيع اجملاالت املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل       

  .ملنظمات غري احلكومية، يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنةاملشاركة النشطة للمجتمع املدين، مبا يف ذلك ا

   تعريف الطفل- ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

أن تقرير الدولة الطرف يشري إىل أن قانون األسرة ال يسمح ألحد الوالدين إذا كان ، بقلق، تالحظ اللجنة  - ٤٩
  . موافقة والدي القاصرقاصراً بأن ميثل أمام احملكمة يف حاالت حتديد األبوة إال بعد
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بتقدمي أو أم قاصرة    حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل أحكام قانون األسرة للسماح ألب قاصر               - ٥٠
  .شكوى أمام احملكمة فيما يتعلق بتحديد األبوة دون أن يكون من الضروري احلصول على موافقة الوالدين

   مبادئ عامة- ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

 وبالعمل املتعلق بالرصد ومجع املعلومات الذي متّ        ،ترحب اللجنة بتعديل التشريع، وباعتماد خطط عمل        - ٥١
 والقانون .Coll 136/2003القانـون رقم ومع ذلك، ُتعرب اللجنـة عن قلقهـا ألن . بشأن موضوع التمييز

 حمددة وبشأن احلماية من التمييز وبشأن التعديالت  بشأن املساواة يف املعاملة يف جماالتColl 365/2004رقم 
احلماية من التمييز يف جمـاالت الـضمان االجتمـاعي    وفران ال ي") قانون مكافحة التمييز  ("على قوانني حمددة    

إلعاقة، والدين أو ملعتقـد،     االنتماء اإلثين، و  ألسباب تتعلق با  والرعاية الصحية والتعليم وتوفري السلع واخلدمات       
كما تالحظ اللجنة أن خطط العمل هي األدوات الشاملة واملنتظمة الوحيدة اليت متلكها حكومة              . يول اجلنسية وامل

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن بعض اجلماعات ال تزال تعاين من . الدولة الطرف يف جمال منع التمييز والتعصب
 يرغبون يف أن تكون ألطفاهلم اتصاالت مع أطفال الروما التمييز، كما يساور اللجنة القلق ألن اآلباء واألمهات ال

املودعني يف دور للرعاية وألن املواطنني رفضوا يف بعض احلاالت، مبوجب استفتاء، وجود بيوت لألطفال يف البلدية 
  . مما أدى إىل نقل دار الرعاية إىل مكان آخر،اليت يعيشون فيها

أو اإلعاقة األصل اإلثين ماية الكاملة من التمييز القائم على حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احل  - ٥٢
كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى  . أو الدين أو املعتقد أو امليول اجلنسية، مبوجب قانون مكافحة التمييز    

ات  إجراء،تعزيز أنشطتها لبث الوعي وغريها من األنشطة الوقائية ملكافحة التمييز، وأن تتخذ، عند االقتضاء     
ويتعني على الدولة الطرف أن .  وال سيما أطفال الروما،إجيابية لصاحل بعض اجلماعات املستضعفة من األطفال

تكفل أن تكون خططها للعمل ملنع التمييز والتعصب شاملة وتعاجل مجيع أشكال التمييـز ضـد األفـراد أو          
الالزمة لضمان التصدي بفعالية حلاالت     كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري          . اجلماعات

  .التمييز ضد األطفال يف مجيع قطاعات اجملتمع

ترجو اللجنة أن تدرج الدولة الطرف معلومات حمددة يف التقرير الدوري املقبل عن التدابري والربامج   - ٥٣
 يف ٢٠٠١ املعتمدين يف عام املتعلقة باالتفاقية اليت تتخذها وتطبقها الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج العمل

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعـاة                
  .عن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١التعليق العام للجنة رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى

 الطفل عند اختاذ قـرار بـشأن    ترحب اللجنة بكون قانون األسرة ينص على أن تنظر احملكمة يف مصاحل             - ٥٤
الطالق، أو ممارسة حقوق وواجبات الوالدين، أو عند املوافقة على اتفاقات أبويه تنظم ممارسة حقوق وواجبات                

كما تأخذ اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف بأن من واجب الوالدين ممارسة حقوقهما وواجباهتمـا                . الوالدين
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ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن املبدأ العام ملصاحل الطفل الفضلى             . األبوية بشكل حيمي حقوق القّصر    
  .غري مدرج صراحة يف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والربامج ذات الصلة باألطفال)  من االتفاقية٣املادة (

حل الطفل الفـضلى،   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إدماج مصا             - ٥٥
 من االتفاقية، بصورة مناسبة يف مجيع األحكام القانونية وكذلك يف القرارات القانونية واإلدارية ٣وفقاً للمادة 

  .واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على الطفل

  احترام آراء الطفل

إلعراب عن آرائه ُمدرج يف أحكام      ارتياح أن الدولة الطرف تشري إىل أن حق الطفل يف ا          بتالحظ اللجنة     - ٥٦
كما تالحظ اللجنة أن بإمكـان األطفـال، يف العمليـة           .  مبا يف ذلك احلق يف التبين      ،متعددة مت اعتمادها حديثاً   

ومع ذلك، ال تزال . التعليمية، إبداء آرائهم واإلعراب عنها أمام املعلمني وإدارة املدارس من خالل جمالس الطالب
 ألن الوزن الذي ُيعطى عملياً آلراء الطفل هو وزن حمدود بسبب املواقف اجملتمعية التقليديـة              اللجنة تشعر بالقلق  

  .إزاء الطفل وال سيما يف إطار األسرة

 من االتفاقية، بتعزيز وتيسري وتنفيذ      ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عمالً بأحكام املادة            - ٥٧
 األسرة، ويف املدارس، واجملتمع وكذلك املؤسـسات واإلجـراءات          مبدأ احترام آراء الطفل عملياً، وداخل     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي هذه اآلراء على النحو الواجـب يف مجيـع        . اإلدارية والقانونية 
وفضالً عن ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات اليت مت اعتمادها . الطفلس الشؤون اليت مت

 بشأن حق الطفـل يف االسـتماع إىل   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف        يف  
  .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة التعاون مع اليونيسيف يف هذا الصدد. آرائه

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

  املة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينةالتعذيب واملع

املرتكبة بدافع العنصرية وتأخذ    ائم  ترحب اللجنة بإنشاء جلنة لتنسيق العمل فيما يتعلق بالقضاء على اجلر            - ٥٨
كما ترحب اللجنة جبهود . بدافع العنصريةاجلرائم  فرض عقوبات أشد على ارتكاب ٢٠٠١علماً بأنه مت منذ عام 

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء   . سني التعاون بني رجال الشرطة وجمتمعات الروما      الدولة الطرف لتح  
حاالت االستخدام املفرط للقوة من جانب رجال الشرطة، مبا يف ذلك املعاملة الوحشية اليت تلجأ إليها                استمرار  

  .قوات الشرطة إزاء أفراد جمتمع الروما وغريهم من اجلماعات املستضعفة

بأن توسع الدولة الطرف نطاق     ) ٢٦ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.140(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       - ٥٩
وحتث الدولة الطرف على مواصـلة    . الربامج الوقائية احلكومية للقضاء على العنف املرتكب بدافع العنصرية        

اضـحة ألفـراد الـشرطة      وزيادة تعزيز التعاون بني أفراد الشرطة وجمتمع الروما وضمان مبادئ توجيهية و           
  .وسلطات املالحقة القضائية بشأن كيفية معاجلة هذه اجلرائم
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  العقاب اجلسدي

يف النظام اجلنائي غري    وارتياح أن العقاب اجلسدي يف املدارس ويف سياق الرعاية البديلة           بتالحظ اللجنة     - ٦٠
فسي، والشتائم، واالعتداء، واإلمهال،    اجلديد حيمي األطفال من العنف البدين والن      العقوبات  أن قانون   ومشروع،  

وفيما ترحب اللجنة بالنية اليت أعربت عنها احلكومـة       . وسوء املعاملة دون أن يشري صراحة إىل العقاب اجلسدي        
حلظر العقاب اجلسدي يف املرتل، ُتعرب، على الرغم من ذلك، عن قلقها ألن العقاب اجلسدي يف املرتل، ال يزال                   

  .عاًحىت يومنا هذا، مشرو

عن حـق الطفـل يف      ) ٢٠٠٦(٨أن تراعي التعليق العام للجنة رقم       بتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٦١
احلماية من العقاب اجلسدي وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة، وأن تتخذ خطوات لضمان حظـر                 

 وأن تكثف الدولة الطرف     ،العقاب اجلسدي صراحة مبوجب القانون يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك يف املرتل            
محالت التوعية اليت تنظمها، بغية تعزيز استخدام األشكال البديلة للتأديب اليت ال تقوم على العنف، وذلـك    

  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢بصورة تتمشى مع أحكام الفقرة 

  ممارسة العنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم

وبـأوراق  " األمن للطفـل  "لتوفري  " الساخن"وسيع نطاق اخلط اهلاتفي   تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بت       - ٦٢
ومع ذلـك،   . السياسة واالقتراحات التشريعية اليت أعدهتا الدولة الطرف، واالهتمام املنتظم حبماية حقوق الطفل           

لنطـاق  تالحظ اللجنة أن اخلط اهلاتفي للمساعدة ال يعمل إال ملدة أربع ساعات يومياً كما أنه ال يعمل علـى ا                   
وتأسف اللجنة لعدم تقدمي أية معلومات عما إذا كان اإلبالغ عن االعتداء على الطفل أو غري ذلك من                  . القومي

 أم ال، وعما إذا كان قد مت أم مل يتم اختاذ خطوات لضمان عـدم                ياً إلزام اًأشكال العنف املمارس ضد الطفل أمر     
 كما تأخذ اللجنة علماً بأنه فيما يتضمن قانون اإلجـراءات           .جترمي األطفال ضحايا العنف مثل االجتار أو البغاء       

 عاماً فإنه ال توفر ، فيما يبدو، احلماية نفـسها           ١٥اجلنائية أحكاماً خاصة تتعلق باستجواب الشهود دون سن         
ر وأخرياً، تأخذ اللجنة علماً مع القلق أنه فيما حيظ        .  عاماً ١٨ و ١٥للشهود الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني       

ويساور اللجنة القلق ألنه ال يتم يف أحيان        . القانون العنف ضد املرأة والطفل، فإن هذا القانون غري مطبق بفعالية          
كثرية اإلبالغ عن العنف املرتيل، وألن اإلحصاءات ال تعكس على النحو الصحيح حجم املشكلة أو عدم وجود                 

  .خدمات ُتقدم لضحايا العنف املرتيل

" الساخن" لدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أن يكون اخلط اهلاتفي           توصي اللجنة ا    - ٦٣
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باألخذ بعملية إلزامية لإلبالغ         .  ساعة ٢٤ثالثي األرقام وجماناً ويتوافر طوال      

ابري الالزمة لضمان عدم جترمي      وبأن تتخذ التد   ،عن حاالت االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على األطفال         
  .األطفال الذين يكونون ضحية االعتداء أو غريه من أشكال العنف، مرة أخرى، خالل اإلجراءات القانونية
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، توصي اللجنة الدولـة     )١()A/61/299(وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال            - ٦٤
  :الطرف مبا يلي

 الالزمة لتنفيذ التوصيات اجلامعة واحملددة السياق الواردة يف تقريـر           أن تتخذ مجيع التدابري     )أ(  
اخلبري املستقل املعين بدراسة األمم املتحدة املتعلقة مبمارسة العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات               

  ؛)٢٠٠٥يوليه / متوز٧ إىل ٥املعقودة يف سلوفينيا يف الفترة من (املشاورات اإلقليمية ألوروبا 

أن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل على أساس الشراكة مع اجملتمع املدين، وال سـيما                 )ب(  
مبشاركة األطفال، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي واكتساب الزخم               

   عليه؛الختاذ إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء، حمددة زمنياً ملنع حدوث هذا العنف والرد

 يف هذا الصدد، مزيداً من الدعم من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق               ،أن تلتمس   )ج(  
  .اإلنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
  ،٢١ إىل ١٩، و١١ إىل ٩، واملواد ١٨ من املادة ٢و١ والفقرتان ٥املادة (

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

  مسؤوليات الوالدين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود برنامج احلاضنة الذي يتيح للوالدين إمكانية التخلي عن طفلهما الوليد   - ٦٥
يف حاضنات موجودة خارج املستشفيات حيث يتم يف األحوال العادية تبين هؤالء األطفال بعد فترة وجيزة مـن               

  . والدهتم دون أي جهد ُيبذل لتحديد هوية الوالدين وحماولة االحتفاظ بالروابط األسرية

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل برنامج احلاضنة لكي يتم تقدمي الدعم النفـسي االجتمـاعي          - ٦٦
 لضمان عدم وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري. واالقتصادي لألسر لتجنب فصل األطفال عن أسرهم

  .الفقر املادي وحده كتربير لفصل الطفل عن أسرتهاستخدام 

  األطفال بال رعاية الوالدين

تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح مبا تشري إليه الدولة الطرف من أن الرعاية البديلة أو الرعاية احلاضنة هي                    - ٦٧
اً باعتماد قانون جديد يتعلق باإلعانات اليت       إجراء ُيفضل على إيداع الطفل يف مؤسسات الرعاية، كما تأخذ علم          

ومع ذلك يساور اللجنة القلق ألن عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية قـد ازداد               . تعزز احلضانة البديلة  
كما تالحظ اللجنة . وألن أطفال الروما يشكلون أغلبية هذا العدد وألن عدد األطفال يف الرعاية البديلة قد اخنفض

ق أن قاعات االسترخاء أو احلماية املوجودة يف مرافق مثل مراكز تشخيص الشباب أو دور إعادة تعلـيم                  مع القل 
                                                      

  .http://www.violencestudy.org/r25ميكن االطالع عليها على العنوان التايل  )١(
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الشباب ودور إعادة تعليم األطفال، غالباً ما يساء استخدامها ملمارسة شكل من أشكال العقاب وألنه ال توجد                 
قامة احلكومية هي لإلقامة الطويلة األجل      ويساور اللجنة القلق ألن معظم دور اإل      . مبادئ توجيهية يف هذا الصدد    

ال القصرية األجل وألن األطفال الذين يغادرون هذه الدور يواجهون صعوبات يف االندماج يف اجملتمع يف سـن                   
  .الثامنة عشرة ويتعرضون بصورة متزايدة خلطر الوقوع ضحايا لالجتار

 اعتمدهتا يف يوم املناقشة العامـة الـيت   اليت توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي توصيات اللجنة    - ٦٨
 بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، وأن تتخذ خطوات لضمان           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦أجرهتا يف   

  :محاية حقوق األطفال يف مرافق الرعاية البديلة وذلك من خالل أمور منها

  ؛اختاذ خطوات ملراقبة حالة حقوق الطفل داخل املرافق  )أ(  

وضع مبادئ توجيهية الستخدامها يف هذه املرافق لصياغة أنظمتها الداخلية املتعلقة بأمور مثل   )ب(  
  احلماية؛/استخدام التعليم وتدابري احلماية وإيداع األطفال يف قاعات لالسترخاء

 االضطالع بأنشطة بث الوعي والتثقيف بغية القضاء على القوالب النمطية السلبية يف اجملتمع  )ج(  
  املتعلقة بأطفال الروما وزيادة فرص أولئك األطفال يف أن تتبناهم أسر داخل البلد؛

اختاذ خطوات لوضع حد لقيام البلديات بتنظيم استفتاء لرفض تواجد دور إليداع األطفال               )د(  
  ؛ فيهان أطفال الروماموذلك جملرد وجود عدد كبري 

  ها؛توفري آليات للتظلم ميكن للطفل الوصول إلي  )ه(  

  .توفري برامج للتدريب والتعليم إلعداد األطفال حلياة البالغني  )و(  

  التبين

تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بأن قانون األسرة اجلديد ينص على إمكانية إطالع الطفل الذي يتم تبنيه                   - ٦٩
الهاي حلمايـة الطفـل   وترحب اللجنة مبصادقة الدولة الطرف على اتفاقية . على معلومات عن والديه الطبيعيني 

ومع ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق وجود صعوبات يف إجياد أُسـر            . والتعاون فيما يتصل بالتبين فيما بني البلدان      
  .حاضنة ألطفال من أصل الروما داخل الدولة الطرف

حكام حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون تشريعها املتعلق بالتبين متمشياً بالكامل مع أ                - ٧٠
كما حتث الدولة .  من االتفاقية وكذلك أال يتعرض األطفال من أصل الروما للتمييز يف عملية التبين٢١املادة 

وأخرياً، توصي اللجنة بأن تـضع      . الطرف على ضمان االمتثال ملبدأ املصاحل الفضلى للطفل يف مجيع اجملاالت          
  . بتبين أطفال الروماالدولة الطرف برامج للحد من املفاهيم السلبية املتعلقة
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   خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٦
  )٣ إىل ١والفقرات  (٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧من املادة 

  األطفال املعوقون

عوقني يف مجيع   ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لربنامج وطين لتحسني الظروف املعيشية للمواطنني امل             - ٧١
وتالحظ اللجنة مع االرتياح وجود دور للخدمات االجتماعية تقدم الرعايـة األساسـية لألطفـال         . جماالت احلياة 

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن هذه اخلدمات ال تزال غري كافية وال سيما ما يتعلق منها بالوصول                   . املعوقني
املدارس االبتدائية والثانوية تفتقر للموارد املالية واملادية والبشرية الكافية لدمج          إىل املباين ووسائل النقل وألن أغلبية       

  .كما تشعر اللجنة بالقلق ألن أطفال الروما املعوقني يواجهون متييزاً مزدوجاً. تعليم األطفال املعوقني فيها

قرار اجلمعية  (عوقني  دة املوحدة بشأن حتقيق تكافـؤ الفرص للم      ـم املتح ـد األم ـوء قواع ـويف ض   - ٧٢
بشأن حقوق األطفال املعوقني، توصي اللجنة الدولة       ) ٢٠٠٦(٩لتعليق العام للجنة رقم     او) ٤٨/٩٦العامة  

  :الطرف مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات اليت تنص على محاية األشخاص املعوقني،            )أ(  
  ؛ تنفيذاً فعاالًفال املعوقنيوكذلك الربامج واخلدمات املقدمة لألط

  وضع برامج للتشخيص املبكر للوقاية من اإلعاقة؛  )ب(  

شن محالت لبث الوعي بشأن حقوق األطفال املعوقني واحتياجاهتم اخلاصة والتشجيع علـى               )ج(  
   ومنع التمييز ضدهم وإيداعهم يف مؤسسات الرعاية؛،إدماجهم يف اجملتمع

املهنيني العاملني مع األطفال املعوقني مثل العاملني يف اجملال الطـيب           توفري التدريب للموظفني      )د(  
  وشبه الطيب وما يتصل بذلك من جماالت املعلمني والعاملني االجتماعيني؛

النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                  )ه(  
  .والربوتوكول االختياري امللحق هبا

  لصحة والوصول إىل اخلدمات الصحيةاحلق يف ا

ترحب اللجنة بإصالح قطاع الرعاية الصحية وتعترف بوجود مستوى جيد من خدمات الرعاية الصحية                - ٧٣
-PHARE 2003-004كما ترحب بتنفيذ وزارة الصحة للمـشروع  . املقدمة إىل األطفال يف جمال الصحة البدنية

، CRC/C/SVK/2" (ما إىل الرعاية الصحية يف مجهورية سـلوفاكيا    حتسني وصول أقلية الرو   " املعنون   995-01-06
ومناسبات التدريب اليت يتم تنظيمها للمساعدين الصحيني من أبناء الروما وكذلك ختصيص األموال             ) ٩٧الفقرة  

جنـة  ومع ذلك، يساور الل   . ملشاريع تثقيفية لزيادة معارف جمتمع الروما بشأن القضايا املتعلقة بالصحة اإلجنابية          
القلق لعدم كفاية اهلياكل األساسية للخدمات اجملتمعية اليت تركز على األسرة يف جمال رعاية الـصحة النفـسية                  
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كما يساور اللجنة القلق ألن احلالة الصحية لسكان الروما ال تزال . واخلدمات النفسية لألطفال يف الدولة الطرف
وفضالً عـن   . روما يف املستشفيات ال يزال ممارسة شائعة      أسوأ من أغلبية السكان وألن فصل املرضى من أصل ال         

ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن نظم التحصني اليت مت اعتمادها مؤخراً واليت حتول مسؤولية ختزين اللقاحـات                  
  .وتتبع تواريخ التحصني إىل الوالدين، ميكن أن تسيء بصفة خاصة لألسر اليت تعيش يف الفقر

ة الطرف بزيادة املوارد البشرية واملالية املستخدمة إلنشاء هيكل أساسي فعـال            توصي اللجنة الدول    - ٧٤
للخدمات اجملتمعية اليت تركز على األسرة يف جمال خدمات الصحة النفسية املقدمة لألطفال واألسر املعرضني               

يف ذلك مواصـلة   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا            . للخطر زيادة كبرية  
تدريب العاملني الصحيني، وال سيما العاملني يف جمتمعات الروما، لتحسني وصول السكان مـن الرومـا إىل                 

كما يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة لوضع حد لعزل املرضـى مـن      . اخلدمات الصحية 
أنشطة لتثقيف وتوعية السكان وال سيما يف       كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ       . الروما يف املستشفيات  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف زيادة        . اجملتمعات احملرومة، بشأن ضرورة ومنافع حتصني األطفال      
  .التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية من بني منظمات أخرى

  صحة املراهقني

  .ة الطرف يف جماالت صحة املراهقنيتأسف اللجنة لعدم توافر بيانات من الدول  - ٧٥

بشأن صحة  ) ٢٠٠٣ (٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم               - ٧٦
كما توصي . املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، وبأن تقوم جبمع بيانات كافية عن صحة املراهقني

وينبغي التركيز بشكل خاص . رد كافية للمجال املتعلق بصحة املراهقنياللجنة الدولة الطرف بأن ختصص موا
  .على جمال الصحة النفسية للمراهقني

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

 سنة  ١٤تالحظ اللجنة أنه مل يتم تسجيل أي حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البشري يف الفئة العمرية                   - ٧٧
وترحب اللجنة بالربنامج   . اإليدز من األم إىل الطفل    / النتقال اإلصابة بالفريوس   فما دون وأنه مل تسجل أي حالة      

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٤اإليدز للفترة /الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري

بشأن فريوس نقص   ) ٢٠٠٣ (٣حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي تعليق اللجنة العامة رقم              - ٧٨
قوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليـدز وحقـوق            اإليدز وح /املناعة البشري 

اإليـدز علـى    /وأن تتخذ تدابري للحد من املعدل اإلمجايل لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            )٢(اإلنسان
  .أراضيها وبصفة خاصة لضمان محاية األطفال والشباب من الفريوس

                                                      

)٢( HR/PUB/06/9      منشورات األمم املتحـدة ،)     رقـم املبيـعE.06.XIV.4) (        متـاح أيـضاً علـى املوقـع
http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/docs/consolidated_guidelines.pdf.(  
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  احلق يف مستوى معيشة مناسب

تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد تدابري لتحسني ظروف معيشة أطفـال الرومـا املتواجـدين يف                   - ٧٩
مستوطنات معزولة للروما وبأنه مت ختصيص األموال للبلديات اليت لديها هذه املستوطنات على أراضـيها لبنـاء                 

قلق، رغم ذلك، ألن بعض جمتمعات      وال تزال اللجنة تشعر بال    . مراكز للنظافة الشخصية وصاالت لغسل املالبس     
الروما ال ميكنها الوصول على قدم املساواة إىل السكن الالئق أو أهنا تتمكن من الوصول إىل اخلـدمات العامـة                    
األساسية بصورة حمدودة أو أهنا ال تستطيع الوصول إىل هذه اخلدمات، أو أهنا تعيش دون املستوى، أو أهنا تعيش                   

كمـا  . قرية معزولة معرضة لألخطار البيئية وال ميكنها الوصول إىل املاء الصاحل للشرب       يف مستوطنات يف أحياء ف    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اإلبالغ عن إجراءات حملية للحراسة يتم القيام هبا أحياناً بتواطؤ إجيايب أو سليب مـن       

استئجار أو شـراء عقـارات خـارج        الذين حياولون   السلطات احمللية، إليقاف األشخاص املنتمني ألقلية الروما        
  .املستوطنات املعزولة

 فيها  اتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول مجيع اجملتمعات، مب               - ٨٠
 إىل السكن الالئق واإلصحاح واهلياكل األساسية وضمان محايتهم مـن           ،جمتمعات الروما، على قدم املساواة    

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . ومتكينهم من الوصول إىل اهلواء النقي واألرض واملاء       املخاطر البيئية   
  .مواصلة وتعزيز برامج تكفل إدماج جمتمعات الروما، مبن يف ذلك أطفال الروما، يف مجيع جوانب حياة اجملتمع

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

تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح باإلصالح اجلاري يف جمال التعليم الذي يؤكد على املشاركة الفعلية للطفل   - ٨١
وعلى الرغم من ". صفوف صفرية"كما ترحب اللجنة بإنشاء . ودعم اجملتمعات املستضعفة، مبن فيها أطفال الروما

  :ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي

فال اجلماعات املهمشة جمتمعياً غري ملتحقني كلهم بصفوف منتظمة باملدارس وتأسف لعدم            أط  )أ(  
  توافر بيانات عن أولئك األطفال؛

مل يتم االنتهاء من اجلهود املبذولة لتكييف التعليم واملدارس مع أوضاع تعليم األطفال الـذين                 )ب(  
  يعيشون بعيداً عن املدارس وال سيما أطفال الروما؛

  ال تستخدم استراتيجيات بث الوعي ونشر املعلومات بفعالية يف صفوف الوالدين بشأن أمهية التعليم؛  )ج(  

يواجه املراهقون صعوبات يف إجياد عمل بعد االنتهاء من التعليم املدرسي ألهنم رمبا ال يكونون                 )د(  
  مؤهلني على النحو الكايف للوفاء بشروط سوق العمل؛

  طفال يف املدارس والصفوف حمدودة؛ال تزال مشاركة األ  )ه(  
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مل تسهم مناهج حقوق اإلنسان الرامية إىل القضاء على التعصب وكره األجانب والعنصرية حىت       )و(  
  .اآلن يف التخفيف من العالقات املتوترة فيما بني اجلماعات اإلثنية

  :داف التعليم، والقيـام مبا يليبشأن أه) ٢٠٠١(١توصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة تعليقها العام رقم   -٨٢

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إتاحة فرص متساوية لألطفال للوصول إىل املدارس، مبا يف            )أ(  
  ذلك تلقي التعليم بلغتهم األصلية؛

ضمان توفري املوارد البشرية واملالية الكافية للتدابري والسياسات اليت يتم اعتمادها لتيـسري               )ب(  
   وال سيما األطفال املنتمني ألقلية الروما، للسماح بتنفيذها بفعالية؛،طفال للتعليموصول األ

اختاذ اخلطوات لضمان أن تراعي املناهج التعليمية واملواد التعليمية ثقافة وتاريخ األطفـال               )ج(  
ال يؤدي ذلك إىل الذين ينتمون إىل مجاعات أقليات خمتلفة، وال سيما أقلية الروما، ويف الوقت نفسه، ضمان أ             

  وضع مناهج منفصلة أو صفوف منفصلة؛

  االضطالع بأنشطة لبث الوعي ونشر املعلومات تستهدف جعل الوالدين يدركون أمهية التعليم؛  )د(  

  توسيع نطاق برامج التدريب املهين للشباب بغية تيسري وصوهلم إىل سوق العمل؛  )ه(  

ا يف ذلك حقوق الطفل، يف املناهج الرمسية يف مجيع إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مب  )و(  
  .مستويات التعليم

   تدابري احلماية اخلاصة- ٨
  ٣٠، واملواد ٣٧من املادة ) د(و) ب( والفقرتان ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢ومن 

  ألطفال املنتمون إىل مجاعات األقلياتا

ويف هذا  .  أوضاع األقليات اهلنغارية وحماولة حتسني املواقف إزاء الروما        تالحظ اللجنة مع االرتياح حتسن      - ٨٣
الصدد، تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بعدد االستراتيجيات والسياسات وخطط العمل اليت مت اعتمادها خـالل                

 التعليم والسكن الالئق السنوات املاضية والرامية إىل التصدي للتحديات اليت تواجهها أقلية الروما اإلثنية يف جماالت
ومع ذلك، تالحظ اللجنة عدم وجود قانون عام حيمي حقوق املنـتمني جلماعـات              . والصحة وحقوق اإلنسان  

 وال سيما السكان ،ن جلماعات األقلياتو مبن فيهم األطفال املنتم،ويساور اللجنة القلق ألن األشخاص . األقليات
كما تالحظ اللجنة أنه على الرغم من . لتعليم والصحة واخلدمات العامةالروما، يتعرضون للتمييز يف جماالت منها ا

أن التشريعات حتظر من حيث املبدأ جتهيز بيانات شخصية تكشف النقاب عن األصل العرقي أو اإلثين واملعتقدات 
بـشكل غـري    ه رمبا مت القيام     الدينية أو الفلسفية، فإن التشريعات ترخص لقوات الشرطة مجع هذه البيانات، وأن           

.  يف جماالت أخرى أيضاً تشمل مكاتب االستخدام احلكومية وقوات اجليش          اإلثيناألصل  جبمع بيانات عن    طوعي  
اللجنة مع القلق استمرار القوالب النمطية السلبية املتعلقة بأقليـة    الحظ  وأخرياً، ت ).  أعاله ١٩انظر أيضاً الفقرة    (
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بعضها إىل جانب   وقد ظهر   ك أطفال الروما، يف مجيع جوانب اجملتمع؛        الروما واملواقف املتخذة إزاءها، مبا يف ذل      
  .ذلك يف بعض إشارات الدولة الطرف إىل جمتمع الروما يف تقريرها املقدم إىل اللجنة

 املنتمني جلماعات األقليات، مبا يف ذلك       حتث اللجنة الدولة الطرف على االعتراف حبقوق األشخاص         - ٨٤
وبصفة خاصة حتث اللجنة . شخاصاد قانون شامل ينص على محاية حقوق أولئك األ       والنظر يف اعتم  األطفال،  

الدولة الطرف على ضمان أن تتاح لألطفال املنتمني جلماعات األقليات إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل 
ة يف جمايل  وأخرياً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع بأنشط       . التعليم والصحة وغريها من اخلدمات    

التعليم والتوعية وغريها من األنشطة لتحسني احلوار فيما بني الثقافات والتسامح والتغلب علـى القوالـب                
  .النمطية السلبية واملواقف املتخذة إزاء مجاعات األقليات مبا فيها جمتمعات الروما

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

ن حيظر العمل القسري أو اإللزامي، مبا يف ذلك عمل األطفال، كما تالحظ جهود تالحظ اللجنة أن القانو  - ٨٥
ومـع  . احلكومة لتنفيذ وإعمال قانون العمل والسياسات الرامية حلماية األطفال من االستغالل يف أماكن العمل             

أن عمل األطفـال وال     ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل أن هذه املمارسات ال تزال قائمة و               
  .مشكلة يف بعض اجملتمعاتيشكل  ،سيما يف شكل االستجداء

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتنفيذ وإعمال قوانني وسياسات حتمي األطفال من                - ٨٦
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على رصـد        . االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال واالستجداء       

  . مبا يف ذلك عمل األطفال،أشكال االستغالل االقتصاديالذين خيضعون جلميع ة األطفال حال

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان

ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء         - ٨٧
 ١٨ و ٧الت اغتصاب األطفال يف السن اليت تتراوح بني         ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء زيادة حا       . اجلنسيني

كما يـساور اللجنـة القلـق ألن    . عاماً، وال سيما الفتيات، وذلك حىت يف البيئات احملمية مثل اُألسر واملدارس           
كما يساور اللجنة القلق ألن دعـارة  . املمارسات السلوفاكية ال تعاقب صراحة على االستغالل اجلنسي لألطفال   

 ال تزال، على الرغم من أهنا حمظورة مبوجب القانون، تشكل مشكلة يف مستوطنات الروما اليت تعيش يف                  األطفال
  .أسوأ الظروف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٨٨

 ستغالل اجلنسي واالعتداء علـى األطفـال  االأن تتخذ تدابري تشريعية مناسبة لضمان حظر      )أ(  
  ؛ائيحظراً صرحياً يف القانون اجلن

  ضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛  )ب(  
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تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة للوقاية ومعافاة األطفال الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،              )ج(  
افحة االستغالل اجلنسي    املعتمدين يف املؤمترين العامليني ملك     "االلتزام العاملي " و "لإلعالن وبرنامج العمل  "وفقاً  

  .٢٠٠١ و١٩٩٦لألطفال ألغراض جتارية اللذين عقدا يف عامي 

  .االضطالع حبمالت إذكاء الوعي بني اجلنسني ملكافحة االستغالل اجلنسي  )د(  

  إدمان املخدرات

. الطرفتأخذ اللجنة علماً باملعلومات الواردة اليت تفيد بأن تعاطي املخدرات مشكلة متنامية يف الدولة                 - ٨٩
 مبن يف ذلـك  - كما تالحظ اللجنة أن الشخص الذي يرتكب جرمية جنائية تتعلق باملخدرات ضد شخص حممي       

وتأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بتعليق الدولة الطرف بأهنا تويل .  عاما١٥ً يعاقب بالسجن ملدة تصل إىل - الطفل 
توفر منسقني معنيني اليت تستهدف طالب املدارس، وترحب باهتماماً خاصاً للوقاية من اإلدمان، وال سيما الوقاية 

  . يف املدارس االبتدائية والثانوية فيهابالوقاية من اإلدمان وغريه من الظواهر االجتماعية غري الصحية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري ملنع إدمان املخدرات يف صفوف األطفال واحلد منـه           - ٩٠
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقين . ربامج شفاء األطفال ضحايا اإلدمانوتقدمي الدعم ل

  .من منظمات منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  قضاء األحداث

ؤسسة إصالحية للشباب هبدف تعزيز تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بإنشاء جملس استشاري داخل كل م  - ٩١
الحتجاز، وبإيالء اهتمام خاص لعالج الشباب احملكوم عليهم بغية احلد من اآلثار السلبية املترتبة              لاألثر التعليمي   

وتكـرر اللجنـة، رغـم ذلـك، القلــق الــذي أعربـت عنــه سابقــاً          . على عزهلم عن اجملتمـع   
)CRC/C/15/Add.140   بأنه ال توجد معلومات كافية عن الظروف الـسائدة يف مرافـق            ) ٥٢ و ٥١، الفقرتان

  .احتجاز األحداث وفيما يتعلق بآليات الشكاوى

ان أن يتم التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، وال سـيما           ـحتث اللجنة الدولة الطرف على ضم       - ٩٢
ية الدنيا إلدارة شؤون قضاء      من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذج       ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧املواد  

) مبادئ الرياض التوجيهية  (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
، ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم )قواعد هافانا(وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة مبا يلي. ضاء األحداثعن حقوق األطفال يف ق) ٢٠٠٧(١٠

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم احتجاز األطفال إالّ كمالذ أخري وألقصر مدة ممكنة،                )أ(  
  وأن يتم ذلك االحتجاز وفقاً للقانون وحتترم فيه حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية؛

   املنتظمة يف االحتجاز؛ضمان إعادة النظر  )ب(  

  وضع برنامج لتدريب قضاة متخصصني يف قضايا األطفال؛  )ج(  
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم تعرض األطفال لسوء املعاملة أثناء االحتجاز وعـدم       )د(  
  انتهاك حقوقهم، وأن تتم إحالة القضايا املتعلقة باألحداث فوراً إىل احملاكم؛ 

ساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون من فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت           التماس امل   )ه(  
املعين بقضاء األحداث التابع لألمم املتحدة، الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،                

  . واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  الختياريان التفاقية حقوق الطفل الربوتوكوالن ا-  ٩

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع                - ٩٣
  .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف املنـازعات املسلحة

م يف أسرع وقت ممكن تقريرهـا األويل عـن الربوتوكـول            تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقد        - ٩٤
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية الذي كان مـن                 

، وتتطلع إىل تقدمي الدولة الطرف يف حينه للتقرير األويل بـشأن الربوتوكـول              ٢٠٠٦املقرر تقدميه يف عام     
  .٢٠٠٨تفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف املنـازعات املسلحة، املقرر تقدميه يف عام االختياري ال

   املتابعة والنشر- ١٠

  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، مبا يف                 - ٩٥
وإىل احلكومات والربملانات اإلقليمية واألقاليمية، عندما يكون ذلك ذلك عن طريق إحالتها إىل أعضاء الربملان 

  .منطبقاً، للنظر فيها بالشكل املناسب واختاذ إجراءات إضافية

  النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية   - ٩٦
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة باللغات املستخدمة يف البلد،        ) اخلتاميةاملالحظات  (اليت قدمتها، والتوصيات    

للجمهور عموماً ومنظمـات اجملتمـع املـدين        ) على سبيل املثال ال احلصر    (مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت       
  .ورصدهاوجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها 

   التقرير القادم- ١١

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس يف تقرير موحـد يف              - ٩٧
 شهر من املوعد املقـرر لتقـدمي التقريـر الـدوري            ١٨أي قبل    (٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠موعد أقصاه   

وتتوقع اللجنة ). CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠وحد وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير امل    ).اخلامس
  . سنوات وفقاً ملا تتوخاه اللجنة٥من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل 
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقاً لالشتراطات املتعلقة بالوثيقة األساسية   - ٩٨
جيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، املشتركة الواردة يف املبادئ التو

اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان الـذي عقـد يف                    
  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

  ملديف: املالحظات اخلتامية

 الدوريني الثاين والثالـث اللـذين قدمتـهما ملـديف يف وثيقـة واحـدة               نظرت اللجنة يف التقريرين     - ٩٩
(CRC/C/MDV/3) انظر  (١٢٣٤ و١٢٣٣ يف جلستيهاCRC/C/SR.1233مايو / أيار٢٣، املعقودتني يف )1234 و

  .يونيه املالحظات اخلتامية التالية/ حزيران٨ املعقودة يف ١٢٥٥، واعتمدت يف اجللسة ٢٠٠٧

   مقدمة- ألف 

ب اللجنة بالتقريرين الدوريني الثاين والثالث اللذين قدمتهما الدولة الطـرف يف وثيقـة واحـدة،                ترح  - ١٠٠
 مما مسح بزيادة فهم حالة      ،(CRC/C/MDV/Q/3/Add.1)وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة         

  .األطفال يف الدولة الطرف

لجنة إلجراء حوار صريح وبناء مع املسؤولني مباشرة عـن          وقد أتاح وجوُد وفد رفيع املستوى فرصة ل         - ١٠١
  .تنفيذ االتفاقية

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها، وهو ما لـه تأثري   - ١٠٢
  :وق الطفلإجيايب على إعمال حق

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق             )أ(
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩ وذلك يف ،املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق به

 ١٣ وذلك يف ، املرأةالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  )ب(
  ؛٢٠٠٦مارس /آذار

 ،أو املهينة الالإنسانية   وأالقاسية  أو العقوبة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          )ج(
  ؛٢٠٠٦فرباير / شباط١٥ والربوتوكول االختياري امللحق هبا يف ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠وذلك يف 

ة حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال           الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقي     )د(
 والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة      ،٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠ وذلك يف    ،واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٩حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة يف 
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  بات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية العوامل والصعو- جيم 

 جزيرة ١ ١٩٠للدولة الطرف اليت تتكون من أكثر من للتضاريس اجلغرافية تسلم اللجنة بالطبيعة اخلاصة   - ١٠٣
 شعبة حلقية، وبالتحديات اليت تواجهها يف تنفيذ الربامج وتوفري اخلدمات املالئمـة             ٢٦مرجانية جممعة يف شكل     

  . زر احللقية اليت هي يف كثري من احلاالت مناطق معزولة يصعب الوصول إليهالألطفال الذين يعيشون يف اجل

 ٢٦تسلم اللجنة بأن الكارثة الطبيعية االستثنائية اليت سببتها األمواج التسونامية يف احمليط اهلادئ يف           - ١٠٤
 ممـا   - طرف   قد أسفرت عن دمار جزء كبري من اجلزر املنخفضة يف الدولة ال            ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

  .االقتصادية واالجتماعية وأثَّر على حياة العديد من األطفالتسبب يف عدد من الصعوبات 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

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

  التوصيات السابقة للجنة

 الدولة الطرف من جهود للتصدي ألوجه القلق املختلفة واالستجابة للتوصـيات            تالحظ اللجنة ما بذلته     - ١٠٥
(CRC/C/15/Add.91) اليت مت وضعها عقب النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف (CRC/C/8/Add.33 and 37) ،

لـشواغل  ومع ذلك، تالحظ أنه مل يتم التصدي بقدر كاف لعدد من ا        . وذلك باعتماد سياسات وتدابري تشريعية    
اليت أعربت عنها والتوصيات اليت تقدمت هبا بشأن أمور من بينها حتفظات الدولة الطرف، وتنسيق التـشريعات                 

األطفال املعوقني واألطفال املولودين    املمارس ضد   الداخلية كي تتفق متاماً مع أحكام ومبادئ االتفاقية، والتمييز          
عاملة األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي وانتـشار سـوء     خارج رباط الزوجية ويف حق البنات ومنع إساءة م        

  .التغذية ومشكلة إدمان املخدرات وإدارة قضاء األحداث

حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها للقيام، يف احلاالت اليت مل جير فيها ذلك بعـد،               - ١٠٦
 األويل، والتصدي لدواعي القلـق الـواردة يف         بتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية على التقرير       

كما توصـي   . املالحظات اخلتامية الراهنة على التقريرين الدوريني الثاين والثالث املدجمني يف وثيقـة واحدة           
  الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقيات الهاي واتفاقيات منظمة العمل الدوليـة املتعلقـة حبقـوق الطفـل                

  .أو االنضمام إليها

  حفظاتالت

الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة قد طلبت من وزير العدل إعادة النظر باهتمام أن وزارة اللجنة تالحظ   - ١٠٧
يف التحفظات القائمة على االتفاقية بغية سحبها، وتعرب مع ذلك عن أسفها التساع طابع التحفظ الذي أبدتـه     

 من  ٢١أما فيما خيص حتفظ الدولة الطرف على املادة         .  من االتفاقية  ١٤ من املادة    ١الدولة الطرف على الفقرة     
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االتفاقية، فتالحظ اللجنة أن دواعي القلق اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف حتفظها قد روعيت علـى النحـو                   
  ".أو جتيز نظام التبين/ُتقر و" من االتفاقية اليت تشري صراحة إىل الدول األطراف اليت ٢١الواجب يف املادة 

انظـر  ( مـن االتفاقيـة وتوصـياهتا الـسابقة          ٥١ مـن املـادة      ٢يف ضوء الفقرة    ر اللجنة،   تكر  - ١٠٨
CRC/C/15/Add.91   حتفظاهتا بغيـة    ةعي، طلبها إىل الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف طب         )٢٥ و ٦، الفقرتني 

. ١٩٩٣عقود يف عام سحبها وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان امل
وتوصي اللجنة، عالوة على ذلك، بأن تسترشد الدولة الطرف بالبلدان املسلمة األخرى اليت سحبت حتفظات 

  .مشاهبة أو مل تقدم أي حتفظات على االتفاقية

  التشريعات

داخليـة  تالحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحقيق املواءمة بـني القـوانني ال                  - ١٠٩
 سنة احلد   ١٨، وهو القانون الذي حيدد سن       ٢٠٠١يوليه  / مثالً بضمان بدء نفاذ قانون األسرة يف متوز        ،واالتفاقية

ومع ذلك تعرب اللجنة مرة     ). ٣٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.91(األدىن لسن الزواج وفقاً ملا أوصت به اللجنة         
ليتماشى متاماً مع األحكام    ) ٩/٩١القانون رقم   (لطفل  أخرى عن قلقها إزاء ضرورة تعديل قانون محاية حقوق ا         

  .واملبادئ الراسخة يف االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج االتفاقية يف القانون الداخلي ومبواصلة استعراض وتعزيز ما تقوم   - ١١٠
أيضاً قائمة على احلقـوق     به من جهود لكي تكون مجيع القوانني الداخلية املتعلقة بالطفل واللوائح اإلدارية             

ومطابقة لألحكام واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني وغريها من الصكوك واملعايري 
وتوصي الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية لتعديل قانون محاية حقوق الطفل           . الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   

تطبيق اتفاقية حقوق الطفـل يف مجهوريـة          "  ى بذلك أيضاً التقرير املتعلق ب     مثلما أوص ) ٩/٩١القانون رقم   (
، وبتوفري مجيع املوارد البشرية واملالية الضرورية من أجل تطبيق هـذا            "ملديف من منظور الشريعة اإلسالمية    

  .القانون إىل جانب قوانني ولوائح إدارية أخرى تتعلق باألطفال بأكرب قدر من الفعالية

 نظـر  اجلنائي، توجه اللجنـة      قضاءشهود يف مجيع مراحل ال    الضحايا أو   اليما خيص محاية األطفال     فو  - ١١١
 ضحايا اجلرمية  منالدولة الطرف إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال      

  ).عي الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتما٢٠٠٥/٢٠القرار (والشهود عليها 

  خطة العمل الوطنية

 وتعرب مع ذلك    ٢٠١٠- ٢٠٠١ترحب اللجنة بإقرار خطة العمل الوطنية من أجل رفاه الطفل امللديفي              - ١١٢
عن أسفها لقلة املعلومات املتعلقة بالتدابري امللموسة اليت مت اختاذها لتنفيذ خطة العمل هذه وبالتقدم احملرز منـذ                  

  .اعتمادها

 املوارد البشرية واملالية الكافية بغرض تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل رفـاه          توصي اللجنة بتوفري    - ١١٣
كما تشجع الدولة الطرف علـى      .  تنفيذاً تاماً وفعلياً على مجيع املستويات      ٢٠١٠- ٢٠٠١الطفل امللديفي   
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وتطلب . التنفيذإشراك اجملتمع املدين على نطاق واسع، مبن فيه األطفال، يف مجيع اجلوانب اليت تشملها عملية 
إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تنفيذ اخلطة الوطنية وما يتعلق هبا من                  

  .نتائج وتقييم

  التنسيق

فيما خيص تنفيذ االتفاقية، تالحظ اللجنة باهتمام أن وزارة الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة اليت أعيد                 - ١١٤
مة التنسيق اليت هي مهمة رئيسية، وأنه مت أيضاً إنشاء فريق عامل مشترك بني عدة قطاعـات                 تنظيمها مكلفةٌ مبه  

وتالحظ كذلك وجود خطط    . بشأن محاية الطفل بغية زيادة التنسيق بني خمتلف األطراف املعنية واملرافق املتاحة           
  .مراكز محاية الطفل يف اجلزر احللقية/إلنشاء أنظمة

 الطرف بأن تستفيد من إعادة تنظيم وزارة الشؤون اجلنسانية وشؤون األسرة ال توصي اللجنة الدولة  - ١١٥
هبدف تعزيز وظائفها فحسب، وإمنا كذلك هبدف إنشاء آلية واحدة مشتركة بني القطاعات لتنسيق وتقيـيم                

د البشرية واملالية   وينبغي إناطة هذه اهليئة بوالية قوية وتزويدها باملوار       . مجيع األنشطة املّتصلة بتنفيذ االتفاقية    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك أفراد اجملتمع املدين . الكافية كي تضطلع بدورها التنسيقي بشكل فعال  

كما توصي الدولة الطرف بأن     . وخرباء يف حقوق الطفل وغريهم من املهنيني يف تنسيق وتقييم تنفيذ االتفاقية           
زويدها باملوارد املالية والبشرية الكافية يف اجلزر احللقية قصد تعزيز مراكز محاية الطفل وت/تعجِّل بإنشاء أنظمة

  .التنسيق على الصعيد احمللي

  الرصد املستقل

، وبتعزيز سلطاهتا وذلـك باعتمـاد       ٢٠٠٣ترحب اللجنة بتأسيس جلنة ملديف حلقوق اإلنسان يف عام            - ١١٦
وتالحظ مع التقدير الوالية املنوطة بلجنة . ٢٠٠٦ التعديالت اليت أُدخلت على قانون جلنة حقوق اإلنسان يف عام

بيد أن اللجنة تالحظ بقلق     . حقوق اإلنسان اليت تتيح تلقي الشكاوى املتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان          
التحديات اليت تواجه جلنة حقوق اإلنسان، مبا فيها الصعوبات اليت تعترض حصوهلا على مركز مستقل متاماً وتعيني 

  . لشغل مناصب بعينهاموظفني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١١٧

مواصلة جهودها من أجل ضمان أن تكون جلنة ملديف حلقوق اإلنسان آلية رصد مـستقلة                 )أ(
لترويج االتفاقية ورصد تنفيذها، وكـذلك      ) ، املرفق ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (متاماً وفقاً ملبادئ باريس     

  اد ومنهم األطفال، والتحقيق فيها وتناوهلا؛لتلقي شكاوى األفر

ضمان تزويد جلنة حقوق اإلنسان باملوارد البشرية واملالية الكافية وضمان حصول موظفيها              )ب(
  على تدريب منتظم يف جمال حقوق اإلنسان كي يقوموا باملهام الواقعة ضمن والية اللجنة؛

  اخلصوص إىل آلية الشكوى الفردية فيها؛تسهيل وصول األطفال إىل جلنة حقوق اإلنسان وب  )ج(
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مواصلة التماس املشورة واملساعدة من جهات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   )د(
تماد عن طريق جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات اعاإلنسان لزيادة امتثال اللجنة ملبادئ باريس وحصوهلا على 

  .الوطنية حلقوق اإلنسان

بشأن دور مؤسسات حقوق ) ٢٠٠٢(٢ اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التعليق العام رقم      تشجع  - ١١٨
  ).CRC/GC/2002/2(اإلنسان الوطنية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل 

  ختصيص املوارد

ارد امليزانية  من االتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية األمهية املوالة لتخصيص مو٤يف ضوء املادة   - ١١٩
وتعرب عن أسفها ألن املوارد اليت خصصتها الدولة الطرف         ". إىل أقصى حدود مواردها املتاحة    "لصاحل األطفال   

  .يف اآلونة األخرية لقطاعي الصحة والرفاه وكذلك لقطاع التعليم يف اخنفاض مستمر بالنسب املئوية

 الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص لتنفيذ         من االتفاقية، تشجع اللجنة    ٦ و ٣ و ٢يف ضوء املواد      - ١٢٠
 من االتفاقية تنفيذاً كامالً وذلك مبنح األولوية ملخصصات امليزانية املرصودة لكفالة إعمال احلقـوق               ٤املادة  

وذلك إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة، وحيثما لزم األمر، "االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، 
 خاصةً مـا    ،وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض شامل للميزانية        ". التعاون الدويل يف إطار   

 بغية رصد خمصصات امليزانية املعينة لألطفال وحتديد ،يتعلق منها بالقطاع االجتماعي من منظور حقوق الطفل     
  .درجة فعاليتها يف تلبية احتياجات األطفال احلقيقية

  مجع البيانات

وتالحظ مع التقدير ما تبذله وزارة الشؤون اجلنسانية " معلومات عن ملديف"ب اللجنة بإنشاء موقع ترح  - ١٢١
بشأن حالـة   ) اليونيسيف(وشؤون األسرة من جهود جلمع املعلومات بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة             

إال أن اللجنة تأسف لعدم وجود      . اليهخاصة يف م  و ،األطفال والتطورات اهلامة اليت حتققت يف جمال مجع البيانات        
نظام وطين جلمع البيانات عن كل اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، وهو ما حيد من قدرة الدولة الطرف على اعتماد 
سياسات وبرامج مالئمة وتقييم أثر السياسات املعتمدة، ال سيما فيما خيص األطفال الذين يعيـشون يف اجلـزر                  

وتالحظ اللجنة بقلق أن ما حيول دون إحراز تقدم يف مجع البيانات هو االفتقـار إىل مـوظفني                  . احللقية املعزولة 
  .مدرَّبني تدريباً كافياً ونقص التنسيق بني سلطات الدولة والوكاالت املعنية برفاه الطفل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٢٢

كزية وطنية عن األطفال ووضع مؤشـرات  تكثيف جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات مر     )أ(  
متوافقة مع االتفاقية جلمع البيانات بشأن مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وتصنيفها مثالً حبـسب الـسن،                

أي األطفال  (واجلنس، واملناطق احلضرية والنائية، وحبسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة             
ن خارج رباط يرافية غري مزودة خبدمات كافية واألطفال املعوقني واألطفال املولودالذين يعيشون يف مناطق جغ
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الزوجية واألطفال ضحايا العنف واالعتداء واالستغالل واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية واألطفـال              
  ؛.) للقانون، إخلنيضحايا اإلدمان واألطفال املخالف

البيانات اجملمعة لتسهيل عملية إعداد سياسات وبـرامج        استخدام هذه املؤشرات إىل جانب        )ب(  
  لتنفيذ االتفاقية؛

مواصلة تزويد الفئات املهنية املختصة بالتدريب على مجع البيانات وتعزيز التنسيق بني خمتلف   )ج(  
  اهليئات احلكومية واآلليات املعنية حبقوق الطفل على الصعيدين الوطين واحمللي؛

مج التعاون القطري اجلاري تنفيذه مع اليونيسيف، مواصلة السعي إىل التماس فيما يتعلق بربنا  )د(  
  .التعاون التقين مع اليونيسيف من أجل حتسني مجع وإدارة البيانات املفصلة

  .التدريب يف جمال االتفاقية/نشر املعلومات

مثالً، وذلك ومات عن االتفاقية، جتد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بغية نشر املعل  - ١٢٣
إال أهنا تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابري املتخذة لنشر       . ٢٠٠٥بوضع برنامج مسابقات أثناء شهر رمضان يف عام         

املعلومات وزيادة الوعي حبقوق األطفال املدنية وحرياهتم وباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصفة عامة، بطريقـة               
أو املالحظات اخلتامية /أسف اللجنة أيضاً ألن الدولة الطرف مل تنشر أو توزع تقريرها األويل ووت. منهجية وهادفة

  .للجنة على عامة اجلمهور

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لكي تنشر بصورة منهجية املعلومات املتعلقة باالتفاقية   - ١٢٤
 رعايتهم وكافة اجملموعات املهنية ذات الصلة العاملة مـع          بني األطفال وآبائهم واجلهات األخرى اليت تتوىل      

كما توصي الدولة الطرف بأن توفر للمهنيني تدريباً هادفاً ومنتظمـاً بـشأن أحكـام              . األطفال ومن أجلهم  
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بـأن       . ومبادئ االتفاقية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصورة عامة       

إلعالم على نشر املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل فتزيد بذلك الوعي حبقوق الطفل لدى عامة             تشجع وسائط ا  
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري حمددة إلتاحة االتفاقية جلميع األطفـال يف ملـديف                . اجلمهور

ل تعاوهنا يف هذا الصدد مع وتعريفهم هبا، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال املدنية وحلرياهتم، وبأن تواص
  ).اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

تالحظ اللجنة أمثلة التعاون القائم بني املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، مثل الدعم املـايل           - ١٢٥
ظمة غري حكومية ذات قاعدة جمتمعية يف ملديف لعالج وهي أول من" (Journey - دجورين "والتقين املوفَّر ملنظمة 

، وتشري مع ذلك إىل ضرورة املضي يف تشجيع وتوطيد هذا )املدمنني وتقدمي الرعاية هلم بعد العالج ومنع االنتكاس
 .التعاون مع املنظمات غري احلكومية



CRC/C/45/3 
Page 30 

 

 أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك ما وتؤكد اللجنة أمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ  - ١٢٦
وتوصـي الدولـة   . يتعلق باحلقوق واحلريات املدنية، وتشجع على توثيق التعاون مع املنظمات غري احلكومية    

الطرف بأن تعمل على إنشاء منظمات اجملتمع املدين وعلى إشراك ومتكني املنظمات غري احلكومية، وال سيما                
 وقطاعات اجملتمع املدين األخرى العاملة مع األطفال ومن أجلهم، بصورة           املنظمات املعنية بالنهوض باحلقوق   

  .أكثر انتظاماً يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

  التعاون الدويل

تالحظ اللجنة أن الربامج واملشاريع املعدة لألسر واألطفال، اليت تنفذها وزارة الشؤون اجلنسانية وشؤون   - ١٢٧
 من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي              تتلقى التمويل حصراً   ،األسرة

  .وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والشركاء الثنائيني

يف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري يف إطار التعاون الدويل واإلقليمي   و  - ١٢٨
وتطلب . نائي وبالسعي يف نفس الوقت إىل تعزيز هيكلها املؤسسي لتنفيذ االتفاقية من خالل ذلك التعاونوالث

  .اللجنة إىل الدولة الطرف أن حتدد كل سنة مبلغ الدعم الدويل والنسبة اليت ُترصد منه إلعمال حقوق الطفل

   تعريف الطفل- ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

بارتياح أن الدولة الطرف رفعت السن القانونية لتعريف الطفل وكذلك احلد األدىن            فيما تالحظ اللجنة      - ١٢٩
 سنة، فإهنا قلقة مع ذلك لكون تشريعات الدولة الطرف ال تتماشى متاماً مع ١٨ إىل ١٦القانوين لسن الزواج من 

دىن لسن املسؤولية اجلنائية واحلد  خاصة ما يتعلق منها باحلد األ،االتفاقية ومع غريها من املعايري الدولية ذات الصلة
  .األدىن لسن التوظيف

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ينص القانون على حدود عمرية دنيا واضحة بشأن مجيع اجملاالت           - ١٣٠
  .ذات الصلة باألطفال، خاصة احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية واحلد األدىن لسن االستخدام

   مبادئ عامة- ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

 وأهنـم   يتمتعون حبقوق متساوية  تالحظ اللجنة بقلق أن األطفال الذين يولدون خارج رباط الزوجية ال              - ١٣١
وتالحظ بقلق خاص عدم متكن حصول     . يواجهون يف حياهتم اليومية متييزاً حبكم الواقع وحبكم القانون يف آن معاً           

قانوناً على املعلومات املتعلقة بوالدهم البيولوجي ومن محل امسه وال من احلصول على صول من احلهؤالء األطفال 
وتالحظ بقلق أيضاً العادة القائمة فيما خيص التسمية اليت جتعل وصمة العار أشد علـى               . املرياث من جهة األب   

  .األطفال املولودين خارج رباط الزوجية
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لجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال ، توصي ال٢وفقاً ألحكام املادة   - ١٣٢
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن      . اخلاضعني لواليتها جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز         

صول على تعدل تشريعاهتا إلزالة أي متييز ضد األطفال املولودين خارج رباط الزوجية، وخباصة فيما يتعلق باحل
وعـالوة علـى   . املعلومات املتعلقة بوالدهم البيولوجي وحقهم يف أن حيملوا اسم عائلة األب وأن يرثوا عنه     

ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابري التشريعية والسياساتية والتربوية، مبا فيها التحسيس 
  . بالعار الزوجيةن خارج رباطياألطفال املولودلوصم والتوعية، لوضع حد 

رؤية "ورغم اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملعاجلة قضية املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل                   - ١٣٣
، فإن اللجنة ال تزال تشعر خبيبة أمل إزاء املواقف النمطية فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات املنوطة "٢٠٢٠ملديف 

. شكل عائقاً أمام متتع الفتيات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         باملرأة والرجل اليت ال تزال ت     
  .وبوجه خاص تالحظ اللجنة بقلق ظهور تيار يف وسط اجملموعات الدينية حلرمان الفتيات من الذهاب إىل املدرسة

بتنظيم محـالت لتوعيـة     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة معاجلة املشاكل اليت تواجهها الفتاة و            - ١٣٤
وتقترح اللجنة دعوة الزعماء احملليني والدينيني وغريهم من الزعماء   . السكان باملساواة بني الفتيات والصبيان    

إىل القيام بدور أكثر فعالية لدعم اجلهود الرامية إىل منع وإزالة التمييز حبق الفتاة وتقدمي التوجيه إىل اجملتمعات 
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإبراز الدور الشامل الذي تؤديه املرأة يف اجملتمع             . احمللية يف هذا الصدد   

بوسائل منها وضع كتب ومواد تعليمية يف املدارس على حنو ما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز                  
  ).١٨- ١٧، الفقرتان CEDAW/C/MDV/CO/3 (٢٠٠٧يناير /ضد املرأة يف كانون الثاين

وتالحظ بقلق  . إزاء التمييز حبكم الواقع الذي يتعرض له األطفال املعوقون        وال تزال اللجنة تشعر بالقلق        - ١٣٥
أن فرص األطفال املعوقني يف احلصول على اخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية حمدودة وأن فرصـهم           

نة الدولة الطرف قلقهـا لكـون الوصـم    وباإلضافة إىل ذلك، تشاطر اللج. ضئيلة يف احلصول على تعليم شامل 
  .االجتماعي ال يزال يؤثر على معاملة األطفال املعوقني وحيد من قدرهتم على املشاركة يف اجملتمع

وحتظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وأن تكفل تكافؤ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنع    - ١٣٦
 وغريه ٩/٩١ من القانون رقم    ٥ جماالت احلياة، وذلك عن طريق تنفيذ املادة         فرصهم يف املشاركة الكاملة يف مجيع     

 واضعة يف اعتبارها قواعد األمم املتحدة املوحـدة         من األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف القوانني احمللية،        
) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العـام رقـم   ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـضع يف االعتبـار            . )CRC/C/GC/9(بشأن حقوق األطفال املعوقني     
  .اجلوانب املتعلقة باإلعاقة يف مجيع عمليات رسم السياسات والتخطيط الوطين ذات الصلة

عما اختذتـه مـن   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة         - ١٣٧
تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر 
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليـق                

  ). أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١اللجنة العام رقم 
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  مصاحل الطفل الفضلى

 من االتفاقيـة،    ٣جيسد روح املادة    ) ٩/٩١القانون رقم   (تالحظ اللجنة أن قانون محاية حقوق الطفل          - ١٣٨
وتشعر مع ذلك بالقلق لعدم منح هذا املبدأ االهتمام الكايف يف التشريعات والسياسات الوطنية وألن هذا املبدأ ال                  

وتالحظ اللجنة أيضاً . ع يف املقام األول عند اختاذ القرارات املتعلقة باألطفال، مثل القرارات اخلاصة باحلضانةيوض
بقلق أن الوعي بأمهية هذا املبدأ قليل يف صفوف صانعي السياسات واملشرعني واملوظفني القضائيني واإلداريـني                

  .املكلفني بتنفيذ األحكام واللوائح والسياسات

 من االتفاقية دجماً تاماً يف مجيع التشريعات واملمارسـات          ٣توصي اللجنة الدولة الطرف بدمج املادة         - ١٣٩
وتوصي اللجنة الدولة   . اليت تتعلق باألطفال وبزيادة الوعي مبعىن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه العملي           

تفاقية، وهو أن األطفال هم يف حد ذاهتم املفهوم األساسي لاليتجسد الطرف مبراجعة قوانينها بعني ناقدة لكي 
أصحاب احلقوق، على النحو الواجب يف التشريعات احمللية ولضمان وضع مصاحل الطفل الفضلى يف املقـام                

  .األول عند اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك القرارات اخلاصة باحلضانة

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو

 اللجنة بقلق ورود تقارير تشري إىل أن اإلدانة االجتماعية الشديدة حلوادث احلمل خارج ربـاط                تالحظ  - ١٤٠
  .الزوجية قد أدى إىل حدوث عمليات إجهاض يف ظروف غري صحية وإىل زيادة حاالت قتل املواليد

واختاذ تدابري ملنـع   من االتفاقية تنفيذاً كامالً ٦طرف بالسعي إىل تنفيذ املادة    توصي اللجنة الدولة ال     - ١٤١
.  مبا يف ذلك عن طريق مساندة أمهاهتم،قتل املواليد والثين عنه وحلماية األطفال املولودين خارج رباط الزوجية

ويف هذا الشأن، توصي اللجنة أيضاً بتطبيق برامج للتثقيف والتوعية بغية التخلص من أية عواقب سيئة قـد                  
  . وتغيري املواقف االجتماعيةتنجم عن حوادث احلمل خارج رباط الزوجية

  احترام آراء الطفل

تنظيم حماضرات أسرية لتيسري مـشاركة مجيـع        بتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد بدأت            - ١٤٢
 يف املناقشات خالل إدارة قضاء األحداث وأن مشروع قانون التعليم يشجع األطفال             ،خاصة األطفال ، و األطراف

مينح األطفال احلق ) ٤/٢٠٠٠رقم (وبينما تالحظ أن قانون األسرة . رارات اليت هتم تعليمهمعلى املشاركة يف الق  
يف أن ُيصغى إليهم يف أية إجراءات قد تؤثر على حقهم، فإن اللجنة تشعر بالقلق من وجود فجوة تفـصل بـني            

ضائية يقتصر أساسـاً علـى   وتالحظ بقلق أن حق الطفل يف أن ُيصغى إليه يف اإلجراءات الق      . القانون واملمارسة 
  .وتالحظ بقلق أيضاً أن املمارسات العامة يف ملديف ال تشجع حرية األطفال يف التعبري. القضايا املتعلقة باحلضانة

انتباه الدولة الطـرف إىل توصـيات اللجنـة    إذ تسترعي اللجنة   من االتفاقية،    ١٢يف ضوء املادة    و  - ١٤٣
، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥واليت أجريت يف    حق الطفل يف أن ُيصغى إليه،       املعتمدة يوم املناقشة العامة بشأن      

  :توصي الدولة الطرف مبا يلي
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من أجـل مـنح     ) ٤/٢٠٠٠رقم  (اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز تنفيذ قانون األسرة           )أ(  
   حقـه،  الطفل احلق يف أن ُيصغى إليه حسب عمر الطفل ودرجة نضجه وذلك يف أي إجراء قد يؤثر علـى                  

 مبا يف ذلـك علـى       ،ال سيما الدعاوى اليت تقيمها مؤسسات الرفاه االجتماعي واحملاكم والسلطات اإلداريةَ          
  الصعيد احمللي؛

 مع إشراك املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، ،السعي لوضع أسلوب وسياسة منهجيني  )ب(  
، مبا فيه الزعماء اجملتمعيون والدينيون واملنظمات غـري         خاصة املعلمني والعاملني االجتماعيني، واجملتمع املدين     

احلكومية، لزيادة الوعي العام حبقوق الطفل يف املشاركة ولتشجيع احترام آراء الطفل داخـل األسـرة ويف                 
  .املدرسة ويف اجملتمع بوجه عام

   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  ) من االتفاقية٣٧ة من املاد) أ( والفقرة ١٩ واملادة ١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

  تسجيل املواليد

فيما ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسني نظام تسجيل املواليد، مبا يف ذلك إنـشاء                    - ١٤٤
قاعدة بيانات خاصة بتسجيل املواليد وزيادة وعي اآلباء، فإهنا تالحظ بقلق أن نظام تسجيل املواليد احلايل ال يزال 

  .اتيواجه بعض الصعوب

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة حتسني نظام تـسجيل املواليـد       ٧يف ضوء املادة      - ١٤٥
وذلك عن طريق أمور من بينها مضاعفة جهودها لتحسيس وتعبئة الرأي العام باحلاجة إىل تسجيل املواليد وإىل 

وينبغي يف الوقت   . شرفني على سجل املواليد   إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتسجيل املواليد وتدريب املوظفني امل        
نفسه السماح لألطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند امليالد والذين ال حيملون وثائق رمسيـة باحلـصول علـى       

  .اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم وهم يف انتظار تسجيلهم على النحو الواجب

  حرية الدين

 ان إىل الوحدة الدينية ومينعانلطرف وغريه من األحكام التشريعية يستندتالحظ اللجنة أن دستور الدولة ا  - ١٤٦
اإلشارة إىل النتائج اليت توصلت إليها املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو             بو. ممارسة أي دين آخر غري اإلسالم     

الذي أبدته  تحفظ   وال A/HRC/4/21/Add.3)انظر الوثيقة    (٢٠٠٦أغسطس  /املعتقد أثناء زيارهتا مللديف يف آب     
 من االتفاقية، يساور اللجنة القلق ألن حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين ١٤الدولة الطرف بشأن املادة 

  .ال يلقى احتراماً ومحاية تامَّني

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفـل يف            ١٤ و ٢يف ضوء أحكام املادتني       - ١٤٧
والوجدان والدين من خالل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز القائم على الدين أو               حرية الفكر   

  . املعتقد والقضاء عليها، ومن خالل التشجيع على التسامح الديين واحلوار داخل اجملتمع



CRC/C/45/3 
Page 34 

 

  حرية تكوين مجعيات والتجمع السلمي

تكوين مجعيات والتجمع السلمي ليس مكفوالً متاماً ق الطفل يف حرية ـتشعر اللجنة بالقلق إزاء كون ح  - ١٤٨
  .يف الواقع

ريـة  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان اإلعمال التام حلق الطفـل يف ح                 - ١٤٩
  .ت من االتفاقية ولتشجيع األطفال على املبادرة يف تكوين مجعيا١٥تكوين مجعيات والتجمع السلمي طبقاً للمادة 

  املعلومات على احلصول

دوليـة  الوطنية والصادر خمتلف املمن لألطفال  القلق من أن احلصول على معلومات ومواد   اللجنة يساور  - ١٥٠
وتالحظ بقلق خاص أن قلة املكتبات يف اجلزر احللقية تقيد بشدة إمكانية حصول             . يف الدولة الطرف   جداً   حمدود

  .األطفال على مواد للقراءة

 من مصادر متنوعة، ةناسبمعلى معلومات زيادة فرص حصول األطفال  الدولة الطرف باللجنة توصي  - ١٥١
 .وبصحته اجلسدية والعقليةملعنوي  والروحي وااالجتماعيوخباصة املعلومات الرامية إىل النهوض برفاه الطفل 

 االطالع علـى كتـب      وهي توصيها باإلضافة إىل ذلك بتمكني األطفال الذين يعيشون يف اجلزر احللقية من            
  .وجمالت خاصة باألطفال، مبا يف ذلك عن طريق وسائط االتصال اإللكترونية

على إنتاج مواد موجهة أكثر حنو األطفـال        توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وسائط اإلعالم        و  - ١٥٢
شاركة األطفال حىت تغطي على حنو أفضل ما يتعلق حبقوق الطفل، مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصيات وتشجيع م

  .يف الربامج اإلعالمية

   أو املهينةالالإنسانيةالقاسية أو املعاملة أو العقوبة وغريه من ضروب التعذيب 

اجلديـد  العقوبات   من مشروع قانون     ٤٤تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من معلومات تفيد بأن املادة              - ١٥٣
كما تشعر بقلق شديد إزاء     .  البيوت واملدارس واملؤسسات   ستضفي صبغة قانونية على العقاب البدين لألطفال يف       

 وهو أمر   ،إمكانية تعرض األشخاص الذين اجتازوا سن البلوغ للَجلد مبوجب القانون الساري يف الدولة الطرف             
  . من االتفاقية٣٧من املادة ) أ(يتناىف مع الفقرة 

الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري      اجلديد، حتث اللجنة    لعقوبات  يف ضوء دراسة مشروع قانون ا       - ١٥٤
الالزمة لضمان عدم تعرض األشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة ألي شـكل مـن                  
أشكال العقاب البدين، مبا يف ذلك ألي حكم يصدر عليهم الرتكاهبم جرائم، ولضمان حظر العقاب البـدين                 

وساط الرعاية البديلة ومؤسسات القضاء واملـدارس وأمـاكن         كإجراء تأدييب مبوجب القانون يف البيوت وأ      
وتوصي الدولة الطرف باختاذ غري ذلك من التدابري املناسبة، كربامج التعلـيم والتـدريب اإلجيابيـة              . العمل

ومحالت التوعية، للقضاء على هذه املمارسة اليت تتعارض بشكل مباشر مع حقوق الطفل يف أن ُتحترم كرامته 
وختاماً، توجِّـه  . وسالمته اجلسدية، وهي حقوق تتساوى مع حقوق الكبار وال جيوز التصرف فيها           اإلنسانية  
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بشأن حق الطفل يف احلماية من العقـاب        ) ٢٠٠٦(٨اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم          
  ).CRC/C/GC/8(البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

  رية والرعاية البديلة البيئة األس- ٥
  ، ١١ إىل ٩، واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (
  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥، و٢١ إىل ١٩ومن 

  مسؤوليات الوالدين

لطـالق   معـدالت ا   ،على سبيل املثال  ،   الذي تتسبب فيه    عدم استقرار األسر   لكونتشعر اللجنة بالقلق      - ١٥٥
  .املرتفعة، يضر حبصول األطفال على عناية الوالدين الفعلية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إىل تثقيف األسرة وتوعيتها، وذلك مثالً                - ١٥٦
 بدعم الوالدين وتدريبهم، ال سيما األسر املنفردة العاهل على تربية أوالدهم والتشارك يف املسؤوليات، وذلك

  . من االتفاقية١٨يف ضوء املادة 

  الرعاية البديلة واملؤسسية

مبادئ توجيهية للمؤسسات والبيوت اجلماعية اليت تؤوي األطفال دون سـن           "ترحب اللجنة بأنه مت وضع        - ١٥٧
، حتدد معايري جلميع املؤسسات واخلدمات واملرافق العامة واخلاصة املسؤولة عـن رعايـة              "الثامنة عشرة يف ملديف   

وتالحظ إنشاء دار جديدة لألطفـال يف       . محاية األطفال وتشدد فضالً عن ذلك على مبدأ املصاحل الفضلى للطفل          و
 وتقييم جدوى حبث إمكانية التبين والكفالة يف ملديف من جانب وزارة الشؤون اجلنسانية          ٢٠٠٤فيلينجيلي يف عام    

 إىل رعاية بديلة ال يفتأ يتزايد لعدة أسباب منـها           وتالحظ اللجنة بقلق أن عدد األطفال احملتاجني      . وشؤون األسرة 
عجز الوالدين واألوصياء عن تقدمي الدعم املايل وتغري بنية األسر بسبب حاالت الطالق واالنفصال والـزواج مـن                 

كما تالحظ بقلـق أن     . جديد واالعتداء على الطفل وإمهاله داخل األسرة وإدمان الكحول واملخدرات وغري ذلك           
  .لة الطرف الناشئ لتقدمي الرعاية البديلة يواجه حتديات مجة يف تلبية احتياجات هؤالء األطفالنظام الدو

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٥٨

وضع وتنفيذ سياسة شاملة للحيلولة دون إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة تستند    )أ(  
املالئمة وتقدمي املساعدة املالية لألسر وإنشاء نظام خـدمات         إىل منهج متعدد االختصاصات يشمل القوانني       

  تكميلية؛

الكفالـة، أو الرعايـة يف      (إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلـة        كون  ضمان أن ي    )ب(  
قييم احتياجات الطفل ومصاحله الفضلى بدقة      قائماً على ت  ) املؤسسات وغري ذلك من أشكال الرعاية البديلة      

  ء أكفاء وذوي جمموعة اختصاصات متعددة؛من جانب خربا
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ضمان اختاذ قرار إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة من قبل سلطة خمتصة وعلـى                 )ج(  
أساس القانون ورهناً مبراجعته قضائياً بغية تفادي حاالت اإليداع بدافع من تعسف أو إساءة حرية التصرف                

  . من االتفاقية٢٥فقاً للمادة وضمان إخضاع اإليداع للمراجعة بانتظام و

جمتمعية، مع إيـالء    /تطوير نظم الكفالة التقليدية، كالرعاية البديلة يف أوساط عائلية        وتشجع اللجنة     - ١٥٩
ويف اخلتام، توجه اللجنة عناية . عناية خاصة للحقوق اليت تقرها االتفاقية، مبا فيها مبدأ مصاحل الطفل الفضلى

يوم املناقشة العامة الذي خصصته اللجنة لألطفال احملرومني من رعاية  املعتمدة يف الدولة الطرف إىل التوصيات
  ).٦٨٩- ٦٣٦، الفقرات CRC/C/153 (٢٠٠٥سبتمرب /الوالدين، يف أيلول

  العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة

طوط اهلاتفية ملساعدة    اللجنة باملعلومات اليت مفادها أن الدولة الطرف يف طور إنشاء خدمات اخل            ترحب  - ١٦٠
 ملعاجلة املشكلة اخلطرية املتمثلة يف ممارسة العنف علـى          وتعرب عن أسفها لعدم كفاية التدابري املتخذة      . األطفال

وتالحظ اللجنة بقلق   . األطفال ويف االعتداء عليهم، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي وسوء املعاملة يف الدولة الطرف             
. ر احلماية الكاملة من االعتداء اجلنسي وأنه حيمِّل الضحية أيضاً مسؤولية تقدمي األدلـة             أن اإلطار القانوين ال يوف    

وتالحظ بقلق أيضاً أن اجملتمع امللديفي يتساهل إىل حد كبري مع العنف األسري وأن القانون امللديفي ال حيظـر                   
لعاملني مع األطفـال ولـصاحلهم   وتالحظ اللجنة بقلق كذلك أن املهنيني ا  . صراحة العقاب البدين داخل األسرة    

ليسوا مدربني بالقدر الكايف مبا ميكنهم من حتديد حاالت االعتداء على أطفال وسوء معاملتهم ومن اإلبالغ عنها                 
 وهو ما يزيد من وطـأة      ،والتصدي هلا وأن وسائط اإلعالم تضفي طابعاً مثرياً على القضايا املتعلقة حبماية الطفل            

  .وصم هبما الضحيةن تيالعار واخلزي اللذ

 وغريها من أحكام االتفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة توصيات اللجنة املعتمدة يف             ١٩يف ضوء املادة      - ١٦١
 إىل  ٧٠١ والفقرات من    CRC/C/100 من الوثيقة    ٨٦٦الفقرة  (يومي املناقشة العامة بشأن األطفال والعنف       

  :ف على ما يليالدولة الطراللجنة ، حتث )CRC/C/111 من الوثيقة ٧٤٥

إجراء دراسة وطنية بشأن العنف داخل األسرة وإساءة معاملة األطفال واالعتداء علـيهم                )أ(  
 تقّيم نطاق وطبيعة هذه املشكلة وكذلك األثر الذي ختلفه التدابري القانونية للتصدي للعنـف               ،داخل األسرة 

 ضد األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي ضد األطفال بغية منع مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي واملعنوي
  داخل األسرة؛

وضع استراتيجية وطنية شاملة، كجزء من خطة العمل الوطنية لتحقيق رفاه الطفل امللديفي               )ب(  
، ملنع العنف األسري والرد عليه وكذلك سوء معاملة األطفال واالعتداء عليهم، إىل جانب              ٢٠١٠- ٢٠٠١

  بة للمسامهة يف تغيري املواقف؛اعتماد تدابري وسياسات مناس

تدريب اآلباء واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، مثل املعلمني واملوظفني املكلفـني               )ج(  
بإنفاذ القوانني واملهنيني الصحيني واألخصائيني االجتماعيني والقضاة، على حتديد حـاالت االعتـداء علـى              

  والتصدي هلا؛األطفال وإساءة معاملتهم، واإلبالغ عنها 
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إرساء إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل               )د(  
عند الضرورة ومالحقة املسؤولني عن إساءة املعاملة، وضمان عدم جترمي الطفل املعتدى عليه أثناء اإلجراءات               

  القانونية ومحاية خصوصياته؛

ايا العنف واإليذاء على الرعاية وإسداء املشورة واملساعدة        ضمان حصول مجيع األطفال ضح      )ه(  
  العالجية من أجل التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع؛

تشجيع وتعزيز وسائط اإلعالم على أداء دور إجيايب يف اإلبالغ عن األطفال ضحايا العنـف                 )و(  
   حياته اخلاصة احتراماً تاماً؛واالعتداء وسوء املعاملة وضمان احترام وسائط اإلعالم حلق الطفل يف

  .التماس املساعدة من منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ز(  

  :وفيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٦٢

 وامللموسة الواردة يف تقريـر اخلـبري        اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الرئيسية        )أ(  
، آخذةً يف االعتبار نتائج     )A/61/299 (املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        املستقل  

  ؛ )٢٠٠٥مايو / أيار٢١ إىل ١٩اليت جرت يف باكستان من (وتوصيات املشاورات اإلقليمية جلنوب آسيا 

ة للعمل باالشتراك مع اجملتمع املدين ومبشاركة األطفال، على         استخدام هذه التوصيات كأدا     )ب(  
وجه اخلصوص، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والعقلي ولإلسراع يف اختاذ      

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

ساعدة التقنية من اليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمـة          النظر يف طلب امل     )ج(  
  .الصحة الوطنية

   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

اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل وضع سياسة وطنية خاصـة باإلعاقـة               لقد تشجعت     - ١٦٣
اجلهود املراد هبا الكشف عن اإلعاقات وتقدمي خدمات ألن إال أهنا تشعر بالقلق . باالشتراك مع عدة جهات معنية

ق أن االفتقار إىل اخلدمات     وتالحظ بقل . لألطفال املعوقني يف مرحلة مبكرة قد ال تكون كافية يف الدولة الطرف           
واملوارد املالية الكافية واملناسبة وإىل العاملني املتخصصني املدرَّبني ال يزال يشكل عقبة كربى حتـول دون متتـع                  

وتالحظ بقلق أيضاً أن اخلدمات القليلـة       . األطفال املعوقني متتعاً تاماً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
وتأسف اللجنة لقلة عدد األطفال املعوقني الذين . عايري وال يتم رصدها أو تقييمها بشكل مالئماملتوفرة ال ختضع مل
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وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن منظمات اجملتمع املدين الـيت  . يتابعون تعليمهم يف نظام التعليم العادي   
  .ة واملاليةتوفر خدمات التأهيل ليس لديها ما يكفي من املوارد البشرية والتقني

 ٩ العـام رقـم      قتعلي مع مراعاة ال   ،بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية    توصي اللجنة الدولة الطرف       - ١٦٤
  :، من أجل)CRC/C/GC/9 (نيقوعملابشأن حقوق األطفال ) ٢٠٠٦(الصادر عن اللجنة 

يانات املصنفة يف مجع ما يكفي من البيانات اإلحصائية عن األطفال املعوقني واالستعانة هبذه الب  )أ(  
  وضع سياسة وطنية شاملة وحمددة بشأن اإلعاقة لتعزيز تكافؤ الفرص أمام األشخاص املعوقني يف اجملتمع؛

متكني األطفال املعوقني من احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة واخلاضـعة              )ب(  
دمات النفسية واالستشارية وهتيئـة البيئـة     للمعايري، مبا يف ذلك خدمات التدخل يف مرحلة مبكرة وعلى اخل          

  املادية املناسبة وسبل احلصول على املعلومات واالتصال؛

  رصد وتقييم نوعية اخلدمات املقدمة لألطفال املعوقني وزيادة الوعي جبميع اخلدمات املتاحة؛  )ج(  

نبها مبدأ املشاركة التأكد من أن سياسة التعليم العام واملقررات الدراسية تعكس يف مجيع جوا  )د(  
واملساواة التامتني وإدماج األطفال املعوقني يف النظام املدرسي العادي قدر اإلمكان، وعند الضرورة وضـع               

  برامج تعليمية خاصة مكيفة لتلبية احتياجاهتم اخلاصة؛

) CARE- كري(دعم وتوسيع نطاق برنامج إعادة التأهيل اجملتمعي بالتعاون مع مجعية الرفق              )ه(  
ريها من منظمات اجملتمع املدين بغية تشجيع ومساعدة اجملتمعات اجلزرية على وضع برامج إعادة التأهيـل         وغ

  وإنشاء جمموعات دعم اآلباء؛

ضمان تدريب املهنيني العاملني مع األطفال املعوقني ومن أجلهم، مثل املالك الطيب وشبه الطيب   )و(  
  االجتماعيني، تدريباً كافياً؛واملوظفني ذوي الصلة، واملعلمني والعاملني 

  ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والتصديق عليهما؛اتفاقية حقوق األشخاص التوقيع على   )ز(  

  .التماس التعاون التقين مع منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ح(  

  الصحة واخلدمات الصحية

 املوسع وتالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ترحب اللجنة بنجاح برنامج التحصني  - ١٦٥
غري أهنا تالحظ بقلق وجود فارق كبري بـني         . احلد من معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ووفيات املواليد         

لنمو، الـيت  بالنظم اجملتمعية للتربية الغذائية ورصد اوفيما ترحب اللجنة . معدل االخنفاض يف ماليه واجلزر احللقية    
 حسب التقديرات، إحدى غايات األهداف اإلمنائية لأللفيـة         ،دعمها اليونيسيف واحتمال بلوغ الدولة الطرف     ت

تشعر بالقلق مـن ارتفـاع      فإهنا  ،  ٢٠١٥املتمثلة يف خفض عدد األطفال الناقصي الوزن إىل النصف حبلول عام            
لطرف تسجل واحداً من أعلى معدالت اإلصـابة        وتالحظ أن الدولة ا   . معدالت سوء تغذية األطفال يف ملديف     
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وهناك، باإلضافة إىل ذلك، دواعي قلق أخرى تتمثـل يف  . يف العامل) وهي اضطراب دموي موروث(بالتاالسيميا  
 وانتشار املمارسات الطبية التقليديـة واألخطـار الـيت    ،نوعية الرعاية الصحية وإمكانية حصول األمهات عليها  

  .ية وعدم توفر األدوية األساسية يف العديد من اجلزر الصغريةتشكلها األمراض السار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٦٦

ضمان ختصيص املوارد الكافية لقطاع الصحة ووضع سياسات وبرامج شـاملة وتنفيـذها               )أ(  
   منها؛٢٤ و٦ و٤لتحسني وضع األطفال الصحي حبيث تنفَّذ االتفاقية تنفيذاً تاماً، ال سيما املواد 

مواصلة اختاذ تدابري خلفض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة وذلك بوسائل من   )ب(  
بينها ضمان توفري اخلدمات والوصول إىل املرافق الصحية اجليدة يف فترة ما قبل الوالدة وما بعدها، مبا يف ذلك 

  برامج تدريب القابالت واملولِّدات التقليديات؛

  اجلهود لتحسني وضع األطفال الغذائي بواسطة التثقيف وتشجيع ممارسات الرضاعة الصحية؛تعزيز   )ج(  

تيسري فرص حصول األمهات واألطفال يف مجيع أحناء البالد على خدمات الصحة األولية اجليدة   )د(  
نـها حـصول    النوعية وعلى أساس املساواة، وإنشاء شبكة من العاملني الصحيني اجملتمعيني لضمان أمور من بي             

  األطفال الذين يعيشون يف اجلزر الصغرى على الرعاية الصحية واالستشارة وكذلك األدوية األساسية؛

مواصلة تزويد األطفال املصابني بالتاالسيميا بالعالج واخلدمات الصحية املناسبة، مبا يف ذلك              )ه(  
 مقدمي اخلدمات بالدعم املايل لتغطيـة       باالستعانة بفرق اخلدمات الصحية املتنقلة، وتزويد األسر وغريها من        

  تكاليف عالج التاالسيميا املرتفعة؛

مواصلة التعاون والتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات نذكر من بينها منظمة                )و(  
  .الصحة العاملية واليونيسيف

  صحة املراهقني

ولة الطرف عن منو املـراهقني اجلنـسي وسـلوكهم          تشعر اللجنة بوجه عام بالقلق إزاء قلة ما ُيعرف يف الد            - ١٦٧
بقلق قلة املعرفة والفرص احملدودة يف احلصول على معلومات وخـدمات           تالحظ  و. وعالقاهتم ومواقفهم يف هذا الشأن    

بشأن أساليب منع حدوث حاالت احلمل غري املرغوب فيها أو املبكرة جداً وكذلك منع انتقال العـدوى بـاألمراض            
  . سنة١٨كما تأسف اللجنة ألن سن االستشارة القانونية والطبية بدون موافقة الوالدين هي . اًاملنقولة جنسي

بـشأن  ) ٢٠٠٣(٤توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، آخذة يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم                - ١٦٨
  ):CRC/GC/2003/4(صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل 
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ة وطنية شاملة عن الشباب تتناول فيما تتناوله منوَّ املراهقني اجلنسي وسلوكهم            إجراء دراس   )أ(  
 بتوفري خدمات صحية واستشارية     ، بناًء على نتائج هذه الدراسة     ، والقيام ،وعالقاهتم ومواقفهم يف هذا الشأن    

  للمراهقني تراعي احتياجاهتم وحتترم حياهتم اخلاصة؛

بالصحة اإلجنابية، يف   لتثقيف املتعلق    ذلك التثقيف اجلنسي وا    النهوض بصحة املراهقني، مبا يف      )ب(  
املدارس وغريها من األماكن املناسبة اليت يرتادها املراهقون، وضمان حصول املعلمني على تـدريب مالئـم                

  .ملناقشة مواضيع اجلنس والصحة اإلجنابية

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

 وأن خطـة العمـل      ١٩٨٧ء تطبيق برنامج وطين شامل ملكافحة اإليدز يف عام          مع التقدير بد  تالحظ اللجنة     - ١٦٩
 ترمي فيما ترمي إىل خفض معدل إصـابة الرضـع واملـراهقني             ٢٠١٠- ٢٠٠١الوطنية لتحقيق رفاه الطفل امللديفي      

 تعـين   اإليدز/اإليدز وضمان حصوهلم على معلومات بشأن فريوس نقص املناعة البشري         /بفريوس نقص املناعة البشري   
كما تالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف باالشتراك مع اجمللس األعلى للشؤون              . الشباب بشكل خاص  

ويف حني تالحظ اللجنة أن وترية      . اإليدز وسبل الوقاية منه   /اإلسالمية لزيادة الوعي خبطر فريوس نقص املناعة البشري       
 بطيئة يف الدولة الطرف، فإهنا قلقة لوجود عوامل تعـرِّض لإلصـابة بـه،               اإليدز/انتشار فريوس نقص املناعة البشري    

، وزيادة اإلدمان على املخدرات ومنو الـسياحة        )كثري من امللديفيني يسافرون إىل اخلارج طلباً للعلم والعمل        (كالتنقل  
  . يف اجلزر احللقيةاخلارجية والتوظيف يف قطاع السياحة إىل جانب سبل الوصول احملدودة إىل اخلدمات الصحية

 ٢٠٠٣ لعـام    ٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                 - ١٧٠
 واملبادئ التوجيهية الدوليـة     (CRC/GC/2003/3)اإليدز وحقوق الطفل    /بشأن فريوس نقص املناعة البشري    

  :)٣(املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان

اإلصـابة  وذلك ملنع    ،عزيز ما تبذله من جهود يف سبيل تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز           ت  )أ(  
وتفشيها، مثالً بتحديث الربنامج للتصدي جلميع عوامل التعرض لإلصابة،         اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشري   

عـن فـريوس نقـص املناعـة        إمداد املراهقني مبعلومات دقيقة وشاملة      و ،وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله    كما  
  ؛ وغريها من األماكن اليت يرتادوهناطرائق انتقاله وتدابري عالجه والوقاية منه يف املدارسواإليدز /البشري

على مـشورة سـرية     على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة و     ضمان حصول األطفال      )ب(  
ق الطفـل يف أن ُتحتـرم       تامة حل مع مراعاة   اإليدز  /تراعي مصلحة الطفل بشأن فريوس نقص املناعة البشري       

  خصوصياته بناء على طلبه؛

الربنامج املشترك بني منظمات األمـم املتحـدة        من جهات من بينها     طلب املساعدة التقنية      )ج(  
  .ة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكاناإليدز ومن منظم/البشرياملتعلق مبتالزمة نقص املناعة 

                                                      

)٣( HR/PUB/06/9     منشورات األمم املتحدة ،                          )    رقم املبيع            E.06.XIV.4) (           وهو متاح أيضاً مباشرة علـى شـبكة                          ً             
    ).pdf.guidelines_consolidated/docs/hiv/issues/english/org.ohchr.www://http  :                           اإلنترنت على الوصلة التالية
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  ةمستوى املعيش

جتد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف واليت تكللت بالنجاح يف سبيل احلد من الفقر   - ١٧١
 ٢٠/٢٠يف ملديف وترحب باعتماد استراتيجيات وخطط وطنية لرفع مستوى معيشة سكاهنا، ومن بينها رؤيـة              

كما تالحظ أن الدولة الطرف يف طور .  احلد من الفقرواخلطة اإلمنائية الوطنية السابعة والورقة األوىل الستراتيجية
. وضع برنامج شبكة أمان اجتماعي، بالتعاون مع البنك الدويل، لتلبية احتياجات األطفال الذين يعيشون يف الفقر 

ية  حيث إن مناطق الشعاب احللق- إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفوارق اهلائلة يف مستويات الدخل بني األقاليم 
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن األسر املعيشية الكـثرية         . الشمالية هي أشد املناطق حرماناً من الناحية االقتصادية       

األوالد هي من أفقر األسر وأن برامج شبكة األمان االجتماعي، اليت كثرياً ما تنفَّذ على أساس خمصَّص وتفتقر إىل 
  .تدنية الدخلإطار استراتيجي، ال توفر احلماية لألسر امل

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧ووفقاً ألحكام املادة   - ١٧٢

مواصلة ختصيص املوارد لتنفيذ تدابري فعالة للحد من الفقر، وال سيما عن طريق معاجلة الفوارق                 )أ(  
  يف الشمال واجلزر احللقية يف اجلنوب؛اإلقليمية بني ماليه واجلزر احللقية والفوارق املتعاظمة بني اجلزر احللقية 

مضاعفة اجلهود لالرتقاء مبستوى معيشة السكان الفقراء بطرق منها تعزيز القدرة على تنفيذ   )ب(  
  ورصد استراتيجيات احلد من الفقر على املستوى احمللي واجملتمعي؛

ألطفال واألسر  بذل مزيد من اجلهود لتخصيص موارد مالية وتقدمي مساعدة ملموسة لدعم ا             )ج(  
اليت تعيش يف الفقر عن طريق زيادة نفقاهتا السنوية على برامج األمان االجتماعي وبتصميم هذه الربامج على  

  حنو يستهدف الفئات األكثر تعرضاً للفاقة؛

ضمان حصول األطفال الذين يعيشون يف الفقر على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم              )د(  
  والسكن الالئق؛

إتاحة الفرص أمام األطفال الذين يعيشون يف الفقر لُيستمع إليهم وليعربوا عن آرائهم عند                )ه(  
  .وضع وتنفيذ برامج احلد من الفقر على املستويني احمللي واجملتمعي

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

  جيه املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتو

تسلم اللجنة بأن مئات املدارس يف ملديف، مبا فيها األثاث واملعدات والكتب املدرسية، قـد تعرضـت              - ١٧٣
ومتتدح اللجنة الدولة الطرف . ٢٠٠٤ديسمرب /للضرر جراء التسونامي الذي ضرب احمليط اهلندي يف كانون األول

دارس بالتعاون مع اجملتمع الدويل والوكاالت املتخصصة التابعـة         ملا اختذته من تدابري فورية إلعادة بناء وجتهيز امل        
  .لألمم املتحدة، وخاصة اليونيسيف واليونسكو، ومع البلدان املاحنة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع احمللي
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لتسجيل يف  وتالحظ اللجنة بارتياح توفر التعليم االبتدائي اجملاين يف مجيع اجلزر املأهولة وارتفاع معدل ا               - ١٧٤
ويف حني أهنا تالحظ اعتزام الدولة الطرف جعـل التعلـيم           . املدارس االبتدائية ومستوى معرفة القراءة والكتابة     

وهي تالحظ بقلـق أن     . االبتدائي إلزامياً بقوة القانون، فإن اللجنة تأسف لبطء العملية التشريعية هبذا اخلصوص           
 تثقل كاهل األسر املتدنية الدخل وهتدد َتساوي فـرص حـصول   كلفة الكتب املدرسية واللباس املدرسي املوحد   

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، تشعر اللجنة بـالقلق إزاء         . األطفال على التعليم وذلك بالرغم من برنامج القسائم       
 تبذله  توفره على نطاق حمدود وإزاء معدالت التسجيل فيه اليت ال تزال غري مرضية بيد أهنا جتد ما يشجعها يف ما                   

. ٢٠١٠الدولة الطرف من جهود يف سبيل إتاحة فرص احلصول على التعليم الثانوي جلميع األطفال حبلول عام                  
وتالحظ اللجنة أنه مت حتديد التعليم املهين كأولوية وطنية وأنه أُحدث كخيار متاح يف املدارس الثانوية ابتداًء من                  

  .وي السلوك السيئ يف املدرسة من املدرسة كحل أخريواللجنة قلقة الحتمال طرد األطفال ذ. ٢٠٠٦عام 

كتب املدرسية الاملوجودة يف وعلى نوع اجلنس القائمة أوجه التحامل واألفكار النمطية ألن واللجنة قلقة   - ١٧٥
 إىل جانب انعدام مرافق اإلصحاح املناسبة، مبا يف ذلك املراحيض املنفصلة، أمـور              ، املدارس ةواملقررات ويف إدار  

  .وق مشاركة الفتيات بشكل تام يف التعليم، ال سيما يف املدارس الثانويةتع

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ختصيص املـوارد املاليـة              ٢٨يف ضوء املادة      - ١٧٦
  :والبشرية والتقنية الكافية من أجل

 والنظـر يف    ،ليم االبتدائي إلزامياً  التعجيل باملوافقة على قانون التعليم وسنِّه حىت يصبح التع          )أ(  
  توسيع نطاق التعليم اإللزامي إىل ما بعد سنوات التعليم االبتدائي السبع؛

 مثالً بتعزيز برنامج ، وذلكدون أي عوائق ماليةالتعليم يف مجيع األطفال تكافؤ فرص   ضمان    )ب(  
  القسائم للمساعدة على تغطية الرسوم اإلضافية؛

املوجودة يف الكتب و التحامل واألفكار النمطية اليت تقوم على نوع اجلنس أوجهالتخلص من   )ج(  
املدرسية وضمان توفري مرافق إصحاح خاصة بالفتيات يف مجيع املدارس وتقدمي تـدريب ملـديري املـدارس                 

  والعاملني فيها بشأن املسائل اجلنسانية؛

ت التسجيل يف التعلـيم الثـانوي       مواصلة اختاذ تدابري تدرجيية لزيادة عدد املقاعد ومعدال         )د(  
  مثالً بتزويد املدارس مبرافق إليواء التالميذ؛وذلك وتيسري احلصول على التعليم الثانوي 

  مستوى التعليم الثانوي؛على توسيع مرافق التدريب املهين   )ه(  

 البحث عن أساليب ووسائل لتأديب األطفال بوسائل أخرى غري طردهم من املدرسة لضمان              )و(  
  ؛ق الطفل يف التعليمح

  .زيادة حتسني قطاع التعليملاليونسكو واليونيسيف، جهات من بينها طلب التعاون مع   )ز(  
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وحتيط اللجنة علماً بربنامج اليونيسيف لنمو الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة وبأن نصف عدد األطفال                 - ١٧٧
الطرف قلقها بشأن الفوارق اإلقليمية يف فرص احلصول        وتشاطر الدولة   . تقريباً مسجلون يف التعليم قبل االبتدائي     

  .على التعليم قبل االبتدائي بني ماليه واجلزر احللقية والوضع غري الرمسي للتعليم قبل االبتدائي وقلة املعلمني املدرَّبني

مرحلة  م يف وضعاً رمسياً وعلى إتاحة التعليتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح التعليم قبل االبتدائي        - ١٧٨
وتوصي الدولة الطرف بزيادة وعي الوالدين وحتفيزهم فيما يتعلق باالستفادة مـن            . الطفولة املبكرة لكل طفل   

   ٧فرص التعليم ما قبل املدرسي والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                  
)CRC/C/GC/7 (     ة الطفولة املبكرة، وبإنشاء آلية وطنية لتشجيع وتطـوير         بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحل

  . مبا يف ذلك تدريب املعلمني،وتنسيق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

  أهداف التعليم

تالحظ اللجنة مع التقدير برنامج التعليم اجليد ومراكز املوارد اخلاصة باملعلمني اليت أنشأهتا اليونيـسيف،                 - ١٧٩
 وهو ما يلحق ضرراً شـديداً بنوعيـة التعلـيم           ،قلقها من ارتفاع نسبة املعلمني غري املدرَّبني      وتعرب مع ذلك عن     

. والفوارق اإلقليمية بني املدارس احلكومية واملدارس اجملتمعية وأيضاً بني املدارس يف ماليه واملدارس يف اجلزر احللقية               
  .  ال يشكل جزءاً ال يتجزأ من املقرر الدراسيوتالحظ اللجنة بقلق كذلك أن التثقيف املتعلق حبقوق اإلنسان

 بشأن أهداف التعليم، توصي ١ من االتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٩ ضوء املادة يف  - ١٨٠
  :اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي

تمعية علـى   مواصلة تعزيز جهودها من أجل حتسني نوعية التعليم يف املدارس احلكومية واجمل             )أ(  
  السواء يف ماليه ويف اجلزر احللقية عن طريق توفري التدريب املناسب للمعلمني قبل اخلدمة وأثناءها؛

 مثالً مـن خـالل      ، وذلك ز مسعة مهنة التعليم   ـضمان راتب معيشي الئق للمعلمني وتعزي       )ب(  
  وسائط اإلعالم؛

الطفل، يف املقرر الدراسي الرمسـي      إدراج التثقيف املتعلق حبقوق اإلنسان، وال سيما حقوق           )ج(  
   مجيع مستويات التعليم؛على

مواصلة التماس التعاون التقين مع منظمات منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة     )و(  
  .ومع املنظمات غري احلكومية) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ) اليونسكو(

  فيهية الثقافيةأوقات الفراغ واألنشطة التر

تشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من التدابري اليت اختذهتا وزارة الشباب والرياضة لتشجيع األطفال علـى                  - ١٨١
ممارسة الرياضة واألنشطة الثقافية، ال تؤيد الدولة الطرف عموماً األنشطة اليت تتيح لألطفال ممارسة حقهـم يف                 

  .اللعب والراحة وأوقات الفراغ



CRC/C/45/3 
Page 44 

 

 من االتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام أكرب وختصيص موارد ٣١ ضوء املادة يف  - ١٨٢
من أجل إنفاذ حق الطفل يف الراحة وأوقات الفراغ واللعب مبا يف ذلـك              ) بشرية ومالية على السواء   (كافية  

طفـال بقيمـة اللعـب      وتوصي الدولة الطرف بتوعية اآلباء ومن يرعى األ       . إنشاء مالعب خاصة باألطفال   
  .اإلبداعي والتعلم االستكشايف الراميني إىل تشجيع األطفال على اللعب

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

  ) من االتفاقية٣٠ و٣٦- ٣٢و

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

تها الدولة الطرف واليت تفيد بأن ملديف تنظر يف االنـضمام إىل            حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدم       - ١٨٣
وبغض النظر عن حظر عمل األطفال دون سن الرابعة عشرة بوجه . منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقياهتا

ن ، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار قانوين مينع استخدام عمل األطفال وحيميهم م             )٩/٩١القانون رقم   (عام  
إال أهنا تالحظ أن قانون العمل اجلديد قد ُعرض علـى  .  وخاصة من مزاولة أعمال خطرة    ،االستغالل االقتصادي 

  .٢٠٠٦فرباير /الربملان يف شباط

ويف غياب إطار قانوين حيمي األطفال من االستغالل االقتصادي، فإن اللجنة تشعر بقلق شـديد علـى                   - ١٨٤
وباإلضافة إىل ذلك، .  إىل ماليه للبحث عن عمل أو لالشتغال كخدم يف املنازلاألطفال القادمني من اجلزر احللقية

تالحظ اللجنة بقلق أن عدم كفاية عدد املدارس الداخلية اليت تقدِّم التعليم الثانوي يف ماليه ُيجرب األطفال علـى                   
  .اإلقامة عند أسر غري أسرهم وعلى القيام باألشغال املرتلية مقابل املأكل واملسكن

 وغريها من املواد ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، تشجع اللجنة الدولـة              ٣٢طبقاً للمادة     - ١٨٥
احلد األدىن لسن بشأن ) ١٣٨رقم (الطرف على االنضمام إىل منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقيتها       

طفال واختاذ إجـراءات فوريـة      حظر أسوأ أشكال عمل األ    شأن  ب) ١٨٢رقم  (ل واتفاقيتها   االلتحاق بالعم 
  :، وهي تشجعها أيضاً علىللقضاء عليها

التعجيل بإقرار وإصدار قانون العمل وضمان توافق أحكامه توافقاً تاماً مع أحكام ومبـادئ     )أ(  
  االتفاقية ومعايري العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام وظروف العمل؛

 العمل اجلديد األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي حيـث        ضمان أن تشمل أحكام قانون      )ب(  
  تستشري الظاهرة أكثر؛

حتسني نظام تفتيش العمل لضمان أن تكون األعمال اليت يقوم هبا األطفـال خفيفـة وغـري                   )ج(  
   األطفال؛استغاللية، وبصفة خاصة، متكني نظام التفتيش من رصد ممارسة األعمال املرتلية والزراعية اليت يقوم هبا
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ألطفال التالميذ مقابل اإلقامة لدى     ات اليت يتعرض هلا ا    ملنع االستغالل االقتصادي واالعتداء     )د(  
أسر غري أسرهم يف ماليه، توفري مدارس داخلية مناسبة وجيدة النوعية هلم وإمكانية اإليواء اآلمن واخلاضـع                 

  رس خارج ماليه يف اجلزر احللقية األخرى؛للرصد لدى أسر غري أسرهم وكذلك بناء مرافق إيواء يف املدا

الربنامج الدويل للقضاء على أسوأ أشكال      /التماس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية        )ه(  
  .عمل األطفال

  االستعمال غري املشروع للعقاقري املخدرة واملواد ذات التأثري النفساين

ويساورها القلق إزاء   . عقاقري اليت تتفاقم بسرعة يف ملديف     تشعر اللجنة بقلق كبري إزاء مشكلة إدمان ال         - ١٨٦
 سنة يف تعاطي املخدرات، بل ويف سن أصغر من          ١٢املعلومات اليت تفيد بأن األطفال يبدأون يف املتوسط يف سن           

وتأسف اللجنة للنهج الـذي تتبعـه       . ذلك وأن اهلريوين هو بوجه خاص أول خمدر يستعمله العديد من األطفال           
وتأسـف  .  الطرف يف معاجلة مشكلة إدمان األطفال على العقاقري حيث تعاملهم كمجرمني ال كـضحايا              الدولة

كذلك ألن املكتب الوطين ملكافحة املخدرات ليس مكلفاً حالياً بوالية معاجلة مشاكل إساءة استعمال العقاقري اليت 
ادة تأهيل وإدماج حمددة لألطفال الذين      تعين األطفال دون سن السادسة عشرة حتديداً وألنه ال توجد خدمات إع           

ومن أسباب القلق الشديد، عالوة على ذلك، الـسلوك         . يستعملون العقاقري املخدرة واملواد ذات التأثري النفساين      
  .اجلنسي العايل اخلطورة الذي ميارسه األطفال الذين يتعاطون العقاقري املخدرة ويضلعون يف عنف العصابات

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٣يف ضوء املادة   - ١٨٧

استعراض وحتديث التشريعات الوطنية املتعلقة بالعقاقري املخدرة واملواد ذات التأثري النفساين             )أ(  
على إعادة التأهيل لفائدة األطفال الـذي يـسيئون         ز  كيربغية اعتماد هنج أكثر استجابة الحتياجات الطفل        

  ؛استعمال العقاقري

اختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك التدابري اإلدارية واالجتماعية والتعليمية، حلماية األطفال   )ب(  
  من االستعمال غري املشروع للعقاقري املخدرة وملنع استخدام األطفال يف االجتار غري املشروع هبذه املواد؛

 تستجيب بالتحديـد الحتياجـات      وضع برامج إعادة إدماج وتأهيل متعددة االختصاصات        )ج(  
  األطفال ضحايا إساءة استعمال املخدرات واملواد، باعتبار ذلك مسألة عاجلة؛

وضع برامج وقاية خاصة باألطفال ُتشرك أيضاً األسرة واجملتمع احمللي بأسره من أجل ترسيخ     )د(  
  املعلومات اليت تبلَّغ إىل األطفال؛

قتصر على التدابري العقابية بل وتعاجل أيضاً األسباب اجلذرية      اعتماد استراتيجيات شاملة ال ت      )ه(  
 مبا يف ذلك سياسـات إدمـاج املـراهقني          ،لعنف وجرائم العصابات املتصلة باملخدرات يف أوساط املراهقني       

  املهمشني يف اجملتمع؛

 التماس التوجيه واملساعدة التقنية من منظمات من بينها مكتب األمـم املتحـدة ملكافحـة                )و(  
  .املخدرات واجلرمية واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية
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  االستغالل اجلنسي

ملا كانت السياحة من أهم مصادر الدخل يف ملديف، فإن اللجنة تشعر بالقلق من احتمال تعرض األطفال   - ١٨٨
ءمـة اإلطـار    لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ومن عدم مال              

فعل سبيل املثال، تالحظ اللجنة، بقلق، تعرض األطفال الذين يعيـشون           . القانوين ملنع وجترمي االستغالل اجلنسي    
كما تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية اإلبالغ       . مبفردهم أو يكونون يف زيارة إىل ماليه ملختلف أشكال االستغالل         

. طفال جنسياً، خاصة إذا كان املتورط يف ذلك من العـاملني الغربـاء  وأيضاً االنتقاء يف اإلبالغ عن استغالل األ     
وتالحظ أن إنتاج املواد اإلباحية وتوزيعها وحيازهتا أمور ممنوعة عموماً ولكنها تأسف لعدم وجود أحكام قانونية 

  .حمددة متنع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ة األسرة والطفل داخل جهاز الشرطة تعاجل مجيع القضايا املتـصلة           وتالحظ اللجنة مع التقدير أن وحدة محاي        - ١٨٩
باستغالل األطفال جنسياً، بيد أهنا تالحظ بقلق أن وجود تلك الوحدة يقتصر على ماليه وأن رجال الشرطة يف مراكز                   

القضايا اخلطـرية   الشرطة يف اجلزر احللقية لديهم موارد حمدودة، وخاصة أهنم مل حيصلوا على التدريب الكايف لتحديد                
  .املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية والتصدي هلا

 وما يتصل هبا من مواد أخرى يف االتفاقية، توصي اللجنة بأن تعّد الدولة الطرف               ٣٤يف ضوء املادة      - ١٩٠
 ألغراض جنسية، بغية وضع وتنفيذ سياسات وتدابري دراسة وطنية عن االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

مالئمة، مبا يف ذلك تعزيز تعايف األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،                
ويف . وبغية منع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال بشكل أكثر حتديداً، مع تفادي جترمي األطفال الضحايا             

االلتـزام  "و" اإلعالن وبرنامج العمـل "د، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف اعتبارها         هذا الصد 
) ٢٠٠١يوكوهاما (ويف املؤمتر العاملي الثاين ) ١٩٩٦ ستكهومل(اللذين اعُتمدا يف املؤمتر العاملي األول " العاملي

  .ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال

ولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لعوامل اخلطر املوجودة، مثل السياحة اجلنـسية            وتوصي اللجنة الد    - ١٩١
املتنامية يف املنطقة، ومبواصلة التعاون يف هذا اجملال مع هيئة تشجيع السياحة يف ملديف ومقدمي اخلـدمات                 

محايـة  السياحية حىت تستجيب بصورة أفضل ملدونة السلوك اليت وضعتها منظمة السياحة العامليـة  بـشأن                 
  .األطفال من االستغالل اجلنسي التجاري يف األسفار والسياحة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تبذله من جهود للتحقيق يف قضايا االستغالل اجلنسي، وذلك   - ١٩٢
وختاماً، تشجع اللجنة الدولـة     . بتوفري موارد كافية وتدريب مناسب ألفراد الشرطة يف مجيع اجلزر احللقية          

لطرف على النظر يف اعتماد تشريع حمدد بشأن التزامات مقدمي خدمات اإلنترنت فيما يتعلـق باسـتغالل               ا
  .األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت

  االجتار باألطفال ألغراض االستغالل

 مشكلة يف   تعرب اللجنة عن أسفها لتشبث الدولة الطرف برأيها الذي يفيد بأن االجتار باألطفال ال ميثل                - ١٩٣
  .ملديف ولعدم اختاذها تدابري وقائية، مبا يف ذلك التشريعية منها، يف هذا الشأن
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حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حبوث وتوفري بيانات إحصائية شاملة عـن نطـاق االجتـار                   - ١٩٤
الجتار بغية جترمي مجيع  وتوصيها أيضاً بسن قانون شامل ملكافحة ا      . باألطفال وطبيعته وأمناطه املتغرية يف ملديف     

أشكال االجتار وفق التعريف الوارد يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه              
  .واملعاقبة عليه

  إدارة قضاء األحداث

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف يف طور تعديل إدارة قضاء األحداث، مبا يف ذلك صياغة مشروع قانون                  - ١٩٥
وأنشأت وحدة حلماية الطفل واألسرة داخل جهاز       " للمحاضرات األسرية "األحداث وأهنا وضعت برناجماً     قضاء  
كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت، مبساعدة اليونيسيف، قواعد بيانات بشأن إدارة قضاء               . الشرطة

وتفصيل البيانات الواردة يف قواعد     األحداث يف آّدو ويف حمكمة األحداث ومكاتب الشرطة وأهنا قامت بتصنيف            
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٤وحتيط علماً أيضاً خبطة العمل الوطنية املتعلقة بالقضاء اجلنائي . البيانات هذه

  :وبالرغم من هذه اخلطوات اإلجيابية، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي  - ١٩٦

االرتكاز علـى مبـدأ     أن قضاء األحداث ال يزال يستند إىل مبدأ العقوبة واالحتجاز بدالً من               )أ(  
  اإلصالح الذي يقضي باختاذ تدابري إلعادة تأهيل وإدماج األطفال املخالفني للقانون؛

  أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، وهو عشر سنوات، ال يزال أصغر مما جيب؛  )ب(  

ة تعرضـهم  وإمكاني" احلد"جواز اعتبار األطفال من سن السابعة وما فوق مسؤولني عن جرائم       )ج(  
  من مث لعقوبة اإلعدام؛

  أن العقاب البدين مشروع كعقوبة على ارتكاب جرمية وألغراض تأديبية؛  )د(  

عدم وجود تدابري وإمكانيات حكم بديلة للحرمان من احلرية، وذلك بالرغم من تطبيق برنامج                )ه(  
  للمحاضرات األسرية؛

  قص يف قضاة األحداث املدرَّبني؛عدم وجود حمكمة لألحداث إال يف ماليه، ووجود ن  )و(  

  أن قواعد قضاء األحداث القائمة ال تنص على االستماع إىل الطفل أثناء اإلجراءات اجلنائية؛  )ز(  

أنه بصرف النظر عن نتائج احملاضرات األسرية أو قرارات احملكمة، ُتجَبر املدارس علـى طـرد                  )ح(  
  وائح اليت وضعتها وزارة التعليم؛األطفال املخالفني للقانون لوجوب االمتثال للَّ

  .أن احتجاز األطفال يتم يف ظروف جد مزرية يف مركز احتجاز دهونيدهو  )ط(  

  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها وتعززها لتنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تامـاً،                 - ١٩٧
 الدولية ذات الصلة هبذا اجملال، مثل قواعد األمم  من االتفاقية وغريها من املعايري٣٩ و٤٠ و٣٧وال سيما املواد 
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؛ ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع       )قواعد بيجني (املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني مـن حريتـهم           )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   

) CRC/C/GC/10 (حقوق الطفل يف قضاء األحداث      بشأن    ١٠، مع مراعاة التعليق العام رقم       )ناقواعد هافا (
  :وتوصي الدولة الطرف مبا يلي. الذي اعتمدته اللجنة حديثاً

التعجيل ببذل جهود لصياغة مشروع قانون خاص بقضاء األحداث وسنِّه وضمان توافق أحكام   )أ(  
ام ومبادئ االتفاقية واملعايري الدولية األخرى املتعلقة بإدارة قضاء األحداث، مبا ذلك القانون توافقاً تاماً مع أحك

  يف ذلك االستماع إىل الطفل أثناء إجراءات القضاء اجلنائي؛

مواصلة تطوير وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة، كأوامر اخلدمة اجملتمعيـة واحملاضـرات               )ب(  
  بغرض ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري؛األسرية وتدخالت القضاء التصاحلي، 

   سنة؛١٢رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل   )ج(  

  إلغاء عقوبة اإلعدام فيما يتعلق جبرائم احلد اليت يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة؛  )د(  

  ولألغراض التأديبية؛إلغاء استخدام العقاب البدين كعقوبة على اجلرمية   )ه(  

إنشاء حماكم خمصصة لألحداث وتزويدها مبهنيني مدربني تدريباً كافياً، كالقـضاة وقـضاة               )و(  
  التحقيق وضباط الشرطة املتخصصني، قدر املستطاع، والنظر يف إنشاء حماكم متنقلة؛

ـ              )ز(   الفني للقـانون   إعادة النظر يف القواعد اليت وضعتها وزارة التعليم حىت يتاح لألطفال املخ
  احلصول على التعليم؛

اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف احتجاز وسجن األطفال املخالفني للقانون وإنشاء مرافـق     )ح(  
  احتجاز لفصل األطفال عن الكبار؛

ضمان رصد ظروف االحتجاز بشكل مستقل وتوفري سبل الوصول إىل آليات فعالة لتقـدمي                )ط(  
  والتنفيذ؛الشكاوى وألغراض التحقيق 

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

  .غري حكومية

  فلط التفاقية حقوق الان االختيارينالربوتوكوال - ٩

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن موعد تسليم تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع                - ١٩٨
 وموعد تسليم   ٢٠٠٤يونيه  /األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية كان قد حان يف حزيران            

ق بإشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة كان قـد حـان يف            تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري املتعل     
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وتشدد اللجنة على أمهية اإلبالغ املنتظم ويف املوعد احملدد وهي بالتايل حتث الدولـة              . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
  .الطرف على تسليمهما بسرعة وإن أمكن يف الوقت نفسه، من أجل تسهيل عملية االستعراض

   املتابعة والنشر- ١٠

  املتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصـيات                 - ١٩٩
بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الشعب وإىل اجلزر احللقية، عند االقتضاء، للنظر فيها                

  .على حنو مالئم واختاذ إجراءات أخرى بشأهنا

  النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح التقريرين الدوريني الثاين والثالث معاً والردود اخلطيـة                 - ٢٠٠
اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، بلغـات       ) مالحظات ختامية (اليت قدمتها وما يتصل بذلك من توصيات        

ي يطلع عليها عامـة النـاس       ، لك )على سبيل املثال ال احلصر    (البلد، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت         
ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية 

  .وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١١

 ١٢تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الرابـع واخلـامس يف تقريـر واحـد حبلـول                     - ٢٠١
وهذا إجراء ).  شهرا١٨ً ب أي قبل حلول األجل احملدد لتقدمي التقرير الدوري اخلامس (٢٠١١سبتمرب /لأيلو

وجيب أن ال يتعدى عدد صـفحات هـذا         . استثنائي سببه ضخامة عدد التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل عام         
 أن تقدم بعد ذلك تقريراً وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف. CRC/C/118)انظر ( صفحة ١٢٠التقرير املوحد 

  .مرة كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً لالشتراطات املتعلقة بالوثيقة األساسية                - ٢٠٢
ولية حلقوق اإلنسان، اليت املوحدة والواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الد      

 ٢٠٠٦يونيـه   /أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيـران             
HRI/MC/2006/3).(  

  أوروغواي: املالحظات اخلتامية

 ١٢٣٦ و ١٢٣٥يف جلـستيها    ) CRC/C/URY/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين ألوروغواي          - ٢٠٣
، واعتمـدت يف    ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٤املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1236 و CRC/C/SR.1235لوثيقتني  انظر ا (

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران٨، املعقودة يف ١٢٥٥جلستها 
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   مقدمة–ألف 

ـ                 - ٢٠٤ ع املبـادئ   تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف تأخرت يف تقدمي تقريرها الدوري الثاين ومل تتب
  التوجيهية لتقدمي التقارير، إال أهنا ترحب بالردود اخلطية املفصلة على قائمة املـسائل الـيت طرحتـها اللجنـة                   

)CRC/C/URY/Q/2/Add.1 (              وباحلوار الصريح واملفتوح الذي أجرته مع وفد شامل لعـدة قطاعـات ورفيـع
  .فهماً أفضلاملستوى، مما مسح للجنة بفهم وضع األطفال يف الدولة الطرف 

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته–باء 

تنوه اللجنة مع التقدير باعتماد العديد من التدابري التشريعية والربناجمية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، ومـن                  - ٢٠٥
  : بينها التدابري التالية

  ؛٢٠٠٤سبتمرب /، يف أيلول17.823لة واملراهقة مبوجب القانون رقم اعتماد القانون الوطين املتعلق بالطفو  )أ(  

  ؛٢٠٠٤سبتمرب / الصادر يف أيلول17.815اعتماد القانون املتعلق مبكافحة االستغالل اجلنسي رقم   )ب(  

  ؛٢٠٠٦ديسمرب /، يف كانون األول18.976اعتماد قانون الالجئني رقم   )ج(  

  ؛٢٠٠٧فرباير /املعين باألطفال واملراهقني، يف شباطإنشاء اجمللس الفخري االستشاري   )د(  

  .، وبرنامج التصدي للحاالت االجتماعية الطارئة)Infamilia(برنامج رعاية الطفولة واملراهقة واألسرة   )ه(  

  :وتود اللجنة أيضاً أن ترحب بقيام الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليها  - ٢٠٦

 تـشرين  ١٦ية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفـال علـى الـصعيد الـدويل، يف         اتفاق  )أ(  
  ؛١٩٩٩نوفمرب /الثاين

  ؛٢٠٠١فرباير / شباط١٥االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف   )ب(  

 األطفال واإلجراءات الفوريـة      بشأن حظر أسوء أشكال عمل     ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  
  ؛٢٠٠١مارس / آذار٨للقضاء عليها، يف 

  ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨، يف ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   )د(  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف               )ه(  
  ؛٢٠٠٣يوليه /إلباحية، يف متوزاملواد ا

 ٩الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املـسلحة، يف                )و(  
  ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
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 ١ املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد الـدويل، يف               ٣٣اتفاقية الهاي رقم      )ز(  
  ؛٢٠٠٤أبريل /نيسان

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمـل التفاقيـة              )ح(  
  ؛٢٠٠٥مارس / آذار٤األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

 القاسـية أو    الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             )ط(  
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨الالإنسانية أو املهينة، يف 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات–جيم 

   تدابري التنفيذ العامة-١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة (

  التوصيات السابقة للجنة

ها والتوصيات اليت قدمتها عقب نظرها يف التقريـر األويل          تالحظ اللجنة أن بعض الشواغل اليت أعربت عن         -٢٠٧
إال أهنا تعرب عن أسفها ألن بعضاً من دواعي القلق اليت أعربت            . قد مت تناوهلا  ) CRC/C/3/Add.37(للدولة الطرف   

ملتعلقـة  عنها والتوصيات اليت قدمتها مل يعاجل أو مل يتناول بالقدر الكايف، ومن بني هذه الشواغل والتوصيات تلـك ا    
بالتشريعات، والتنسيق، والرصد واملستقل، واإليذاء البدين واجلنسي لألطفال داخل األسرة وخارجهـا، والـصحة              

   .اإلجنابية، واالستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، وقضاء األحداث

 الـواردة يف املالحظـات      حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتناول تلك التوصيات              -٢٠٨
اخلتامية للجنة على التقرير األويل اليت مل تنفذ بعد أو مل تنفذ بالقدر الكايف، وأن تتابع تنفيذ التوصيات الواردة يف هـذه                      

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعـي التوصـيات          . املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين متابعة كافية       
ن حلقة العمل دون اإلقليمية املعنية بتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، املعقودة يف بيونس آيـرس يف      املنبثقة ع 

  . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٨الفترة من 

  التشريع والتنفيذ

كامل للحماية ومبادئ    وبإدراج نظام مت   ٢٠٠٤ترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق بالطفولة واملراهقة يف عام            -٢٠٩
إال أهنا تالحظ أن التنفيذ الفعلي هلذا القانون        . اتفاقية حقوق الطفل يف اإلطار القانوين اجلديد الذي وضعته الدولة الطرف          

ال يزال يطرح حتدياً كبرياً، وأن عدة اقتراحات تتعلق بإصالح التشريعات ال تزال قيد الدراسة، كما تالحظ أن تنـسيق                    
  . لتشريعات يتطلب جهوداً إضافيةخمتلف فروع ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ الفعال للقانون املتعلق بالطفولة واملراهقة عن طريق إنشاء                  -٢١٠
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد يف        . اهلياكل املؤسسية الالزمة وتوفري املوارد البشرية واملالية الكافية       
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كن االقتراحات املتعلقة بإصالح التشريعات اليت ال تزال قيد الدراسة، مع احلرص على جعـل مجيـع          أسرع وقت مم  
  .تشريعاهتا متوافقةً مع أحكام االتفاقية وبروتوكوليها

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر جلميع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهود عليها، كاألطفـال                  -٢١١
عاملة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار والـشهود علـى هـذه         ضحايا إساءة امل  

اجلرائم، احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية بوسائل منها وضع األحكام القانونية واللوائح التنظيمية املناسبة، وأن تراعي 
 األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا         مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف        

  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم (

  خطة العمل الوطنية

ع تنوه اللجنة مبا وضعته الدولة الطرف من خطط قطاعية، إال أهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تـض                     -٢١٢
  .خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز إعمال حقوق األطفال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع خطة عمل وطنية شاملة تتعلق باألطفال بالتشاور مـع اجملتمـع                    -٢١٣
املدين واملنظمات غري احلكومية واألطفال ومجيع القطاعات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق األطفال، وأن ختصص هلـذه                

العتمادات الالزمة يف امليزانية، مراعية يف ذلك املبادئ واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليهـا               اخلطة ا 
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعقودة يف           " عامل صاحل لألطفال  "وخطة العمل املعنونة    

  . ٢٠٠٢مايو /أيار

  التنسيق

، وهو جملس استحدث مبوجب القـانون       ٢٠٠٧فرباير  /للجنة إنشاء اجمللس الفخري االستشاري يف شباط      تقدر ا   -٢١٤
وتعرب عن قلقها ألن املعهد املعين بشؤون الطفل واملراهق ال يتلقى التمويل الكـايف لتقـدمي                . املتعلق بالطفولة واملراهقة  

  . يق بني املعهد وبرنامج رعاية الطفولة واملراهقة واألسرةخدمات شاملة وفعالة يف خمتلف أرجاء البلد، ولعدم وجود تننس

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص للمجلس الفخري االستشاري موارد بشرية ومالية ثابتة وكافيـة                 -٢١٥
وتوصي اللجنة الدولة   . لكي يتمكن من تنفيذ واليته يف جمال تنسيق السياسات العامة من أجل تعزيز حقوق األطفال              

طرف كذلك بأن تبذل اجلهود الالزمة إلضفاء الالمركزية على إدارة املعهد املعين بشؤون الطفل واملراهـق حـىت                  ال
ويف اخلتام، توصي   . يتمكن من تقدمي خدماته يف خمتلف أرجاء البلد، وأن ختصص له موارد مالية وبشرية ثابتة وكافية               

ن التنسيق الكايف بني الكيانات املعنية بوضع السياسات العامـة  اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضما 
  .واجلهات املقدمة للخدمات

  الرصد املستقل

، إال أهنا تعرب عن أسفها لعدم وجود مؤسـسة          ٢٠٠٦تنوه اللجنة مبشروع القانون املقدم إىل الربملان يف عام            -٢١٦
  .وى وُتعَىن بالسهر على إعمال حقوق األطفالوطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتيح آلية للرصد وتلقي الشكا
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وذلك يف ضوء تعليق اللجنة        -٢١٧
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، ومبادئ             ) ٢٠٠٢(٢العام رقم   

وينبغي أن تتوفر لدى هذه املؤسسة اخلربات الكافية يف جمال حقوق           ). ، املرفق ٤٨/١٣٤معية العامة   قرار اجل (باريس  
الطفل، وأن توسع نطاق أنشطتها لتشمل خمتلف أرجاء البلد، وأن حتصل على موظفني مدربني تدريباً جيداً قـادرين                  

املؤسسة أن تيسر جلميع األطفال الوصول      على تناول الشكاوى على حنوٍ يراعي خصوصيات الطفل، كما ينبغي هلذه            
  . إىل هذه اآللية املستقلة لتلقي الشكاوى يف حال انتهاك حقوقهم

  املوارد املخصصة لألطفال

، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن حصة األطفال          ٢٠٠٥تدرك اللجنة التدابري اإلجيابية املتخذة منذ عام          - ٢١٨
وتالحظ بوجه خاص أن الفقـراء والـشرائح   . الجتماعية ال تزال غري كافيةمن االعتمادات املخصصة للنفقات ا    

الضعيفة للمجتمع، كأطفال األسر املعيشية اليت ترعاها امرأة واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي، ال حيـصلون                
. لفقـر على اعتمادات كافية، وذلك بالرغم من الربامج اجلديدة اليت وضعتها الدولة الطرف هبدف احلد مـن ا                

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقر باالرتفاع الكبري لعدد األطفال يف صفوف السكان املتأثرين بالفقر، والفقر                
املدقع، وتعرب عن أسفها ألن النفقات االجتماعية ختصص بصورة أساسية لتدابري احلماية، وال حتـدد النـسبة                 

  .طفلاملخصصة لألطفال، وال تأخذ مبنظور قائم على حقوق ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن ختصص املزيد من االعتمادات يف امليزانية إلعمال احلقوق املعترف هبا          -٢١٩
 من االتفاقية، وأن تكفل توزيع املوارد على خمتلف مناطق البلد توزيعاً أكثر اتزاناً،              ٤يف االتفاقية، وفقاً ألحكام املادة      
صصات امليزانية وتوجهها حنو احلد من التفاوتـات، وأن تكفـل إعمـال احلقـوق               وحتدد أولوياهتا فيما يتعلق مبخ    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األطفال، وال سيما الفئات األضعف        
 امليزانيـة املخصـصة     تنشئ نظاماً لتتبع نفقات امليزانية يأخذ مبنظور قائم على حقوق الطفل بغية رصد اعتمـادات              

ومعهـد البلـدان    ) اليونيسيف(لألطفال، وأن تلتمس املساعدة الفنية هلذا الغرض من منظمة األمم املتحدة للطفولة             
  .األمريكية لشؤون األطفال

  مجع البيانات

 علـى  ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود مضاعفة إلنشاء نظام جلمع املعلومات عن وضع األطفال    -٢٢٠
أساس منهجي، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر بيانات مصنفة، وال سيما فيما يتعلق بالشرائح الضعيفة مـن                     

  .اجملتمع والتفاوتات بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية

البيانـات  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمـع                  -٢٢١
وينبغي أن تشمل هذه البيانات مجيع األطفال دون الثامنة عشرة وأن تكون مـصنفة حـسب                . حول تنفيذ االتفاقية  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز تعاوهنا        . اجلنس واملنطقة وفئات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة        
  .ريكية لشؤون األطفاليف هذا الصدد مع اليونيسيف ومعهد البلدان األم
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  نشر االتفاقية/التدريب

تقدر اللجنة التدابري املتخذة لنشر املعلومات املتعلقة مبحتوى االتفاقية والقانون املتعلق بالطفولـة واملراهقـة يف                  -٢٢٢
املتعلقة حبقـوق   صفوف اجلمهور العام، وال سيما األطفال أنفسهم، إال أهنا تالحظ أن الفئات املهنية العاملة يف اجملاالت                 

  .الطفل ال تتلقى التدريب الكايف، وال سيما خبصوص الواجبات واملسؤوليات املترتبة على االتفاقية والقانون املذكور

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل نشر االتفاقية يف شىت أرجاء البلـد وإذكـاء                -٢٢٣
مبحتوى القانون املتعلق بالطفولة واملراهقة، وخاصة يف صفوف األطفال أنفسهم          الوعي مببادئ االتفاقية وأحكامها، و    

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعاوهنا هلذا الغرض مع منظمات اجملتمع املدين، واملراكز األكادميية، ووسائط               . واآلباء
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

أو التحسيس  / تضاعف جهودها الرامية إىل توفري التدريب و       وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن        -٢٢٤
املناسبني فيما يتعلق حبقوق الطفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، وال سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ                 

غريهـم حـسب    القوانني، والربملانيون، والقضاة، واحملامون، واملوظفون الصحيون، واملدرسون، ومدراء املدارس، و         
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس املساعدة الفنية من اليونيسيف ومعهد البلدان األمريكيـة               . االقتضاء

  .لشؤون األطفال يف جمال تدريب الفئات املهنية

  التعاون مع اجملتمع املدين

ال تقدمي اخلدمات بغية إعمال حقـوق       تقدر اللجنة التعاون القائم بني املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين يف جم            -٢٢٥
األطفال، إال أهنا ُتعرب عن أسفها إزاء حمدودية التعاون بني الكيانات احلكومية واجملتمـع املـدين يف مرحلـة ختطـيط                     

  .السياسات العامة وتقييمها

فيه املنظمـات  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع على املشاركة النشطة واملنهجية للمجتمع املدين، مبا         -٢٢٦
غري احلكومية ومجعيات األطفال، يف تعزيز وإعمال حقوق األطفال بوسائل من بينها إشراك هذه املنظمات واجلمعيات           
يف مرحلة التخطيط للسياسات العامة ومشاريع التعاون، ويف متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة وإعداد التقريـر                

  .الدوري القادم للدولة الطرف

  عريف الطفل ت-٢
  ) من االتفاقية١املادة (

تعرب اللجنة عن أسفها ألن احلد األدىن لسن الزواج ال يزال منخفضاً وُيطبق بشكل متييزي، ذلـك أن احلـد                      -٢٢٧
  . سنة بالنسبة لإلناث١٢ سنة يف حني ال يتجاوز هذا احلد األدىن ١٤األدىن املنطبق على الذكور هو 

 سـنة  ١٨ف بأن تواصل مراجعة تشريعاهتا بغية رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل        توصي اللجنة الدولة الطر     -٢٢٨
  .مع تطبيقه بالتساوي على كل من الذكور واإلناث
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   املبادئ العامة-٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

ام تنص على حظر التمييز، إال أهنا        املتعلق بالطفولة واملراهقة من أحك     ٢٠٠٤تدرك اللجنة ما يتضمنه قانون عام         -٢٢٩
ال تزال تشعر بالقلق ألن األطفال املولودين خارج نطاق الزواج ال يزالون يتعرضون للوصم والتمييز، ذلك أنه ال جيـوز                    
للوالدين غري املتزوجني دون السن القانوين للزواج حضانة أبنائهم، وأن هؤالء األبناء ال حيصلون على لقـب الوالـدين                   

ولكون ) مبا يف ذلك طريقة اللباس    (وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتعرض أطفال للتمييز بسبب مظهرهم اخلارجي           . ينيالطبيع
  .األطفال املنحدرين من أصل أفريقي يعانون من التمييز أيضاً

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل رصد القوانني القائمة اليت تضمن مبـدأ                  - ٢٣٠
 من االتفاقية، وأن تعتمد استراتيجية     ٢دم التمييز وحترص على إنفاذها، مع االمتثال امتثاالً تاماً ألحكام املادة            ع

استباقية وشاملة للقضاء على التمييز بسبب اجلنس أو األصل العرقي أو املظهر اخلارجي أو أية أسباب أخرى،                 
وينبغي توجيه عناية خاصة للقضاء علـى       . أرجاء البلد والتمييز الذي يستهدف خمتلف الفئات الضعيفة يف شىت         

التمييز ضد األطفال املنحدرين من أصل أفريقي واألطفال املولودين خارج نطاق الزواج بوسائل من بينها اختاذ                
التدابري الالزمة اليت تكفل مراعاة مصاحل األطفال الفضلى يف إطار القرارات املتعلقة حبضانتهم وتضمن لكـل                

  . لقب والديه الطبيعينيطفل محل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من تـدابري          -٢٣١
وتضعه من برامج تتعلق باتفاقية حقوق الطفل بغية توفري محاية خاصة للفئات الضعيفة ومتابعة تنفيذ اإلعالن وبرنامج                 

ؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن               العمل اللذين اعتمدمها امل   
بشأن أهداف التعلـيم، وتعليـق      ) ٢٠٠١(١، مراعية أيضاً تعليق اللجنة العام رقم        ٢٠٠١تعصب، املعقود يف عام     

  .بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥اللجنة العام رقم 

  لطفل الفضلىمصاحل ا

 املتعلق بالطفولة واملراهقة من أحكام تكرس مبدأ مـصاحل الطفـل            ٢٠٠٤ترحب اللجنة مبا ورد يف قانون عام          -٢٣٢
  .الفضلى كمبدأ من املبادئ العامة، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن املمارسات املؤسسية الراهنة ال تتماشى مع هذا املبدأ

طرف بأن تدرج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى بـشكل كامـل يف مجيـع الـربامج                توصي اللجنة الدولة ال     -٢٣٣
والسياسات واإلجراءات القضائية واإلدارية، وال سيما تلك اليت هتم األطفـال اجلـاحنني واألطفـال املـودعني يف                  

 تقييم الـربامج   املتعلق بالطفولة واملراهقة، ولدى٢٠٠٤كما ينبغي مراعاة هذا املبدأ يف تنفيذ قانون عام    . مؤسسات
  .ذات الصلة ووضع خطة عمل وطنية للمستقبل



CRC/C/45/3 
Page 56 

 

  احترام آراء الطفل

 املتعلق بالطفولة واملراهقة يكرس حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه كمبدأ             ٢٠٠٤تالحظ اللجنة أن قانون عام        -٢٣٤
غري أن القلق ال يزال يـساور       . درسيةوترحب باجلهود املبذولة لتشجيع مشاركة األطفال يف البيئة امل        . من املبادئ العامة  

  .اللجنة ألن الدولة الطرف ال تكفل إعمال هذا احلق على مستوى اجملتمعات احمللية ويف إطار اإلجراءات القضائية واملدنية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز وتيسري وإعمال حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه داخـل                    -٢٣٥
ملدارس وعلى صعيد اجملتمع احمللي ويف املؤسسات ووسائط اإلعالم، ويف إطار اإلجـراءات القـضائية               األسرة ويف ا  

واإلدارية، وذلك باحترام آراء األطفال وحقهم يف أن ُيستمع إىل آرائهم يف مجيع املسائل اليت تعنيهم، وفقاً ألحكـام                  
ا اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة الذي ُنظم يف عام           من االتفاقية، مراعية يف ذلك التوصيات اليت اعتمدهت        ١٢املادة  

وتالحظ اللجنة بوجه خاص أن حق الطفل يف احلـصول          .  حول موضوع حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه         ٢٠٠٦
وتشجع الدولة الطرف على أن تلتمس املزيد مـن         . على املساعدة القانونية ال حيرمه من حقه يف أن ُيستمع إىل آرائه           

  . يف هذا الصدد مع جهات من بينها منظمات غري حكومية واليونيسيفالتعاون

   احلقوق واحلريات املدنية-٤
  )من االتفاقية) أ(٣٧، واملادة ١٧-١٣، واملواد ٨، واملادة ٧املادة (

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

إزاء ارتفاع عدد األطفال احملرومني من حريتهم، وإزاء ما وردها من تقارير عن تعـرُّض      ُتعرب اللجنة عن قلقها       -٢٣٦
  .أطفال حمَتجزين للتعذيب واملعاملة املهينة على أيدي موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني

تفاقيـة،   مـن اال   ٣٧حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الفعالة الالزمة، وفقاً ألحكام املادة                -٢٣٧
وتؤكد اللجنة على ضرورة    . حلماية األطفال من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

التحقيق يف مجيع احلاالت املبلَغ عنها املرَتكبة من ِقبل موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني أو أي شخص يتصرف بـصفة                   
ة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري الَدعم الالزمة اليت تـضمن جلميـع األطفـال        وتوصي اللجن . رمسية واملعاقبة عليها  

ضحايا التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فرصة للتعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع،                 
 من االتفاقيـة علـى      ٣٩ و ٣٨ادتني  وأن تكفل هلم التعويض الواجب، مع مراعاة االلتزامات املنصوص عليها يف امل           

  .النحو الواجب

  العقاب البدين

 ٢٠٠٤ من قانون عـام      ١٦حتيط اللجنة علماً بالتعديالت التشريعية املعلّقة، إال أهنا ُتعرب عن أسفها ألن املادة                -٢٣٨
 عدم توفر إحصاءات تتعلق     وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء    . املتعلق بالطفولة واملراهقة جييز إخضاع األطفال للعقاب البدين       

  .بعدد احلاالت املبلَغ عنها واستمرار ممارسة العقاب البدين يف البيت ويف املدارس ويف مؤسسات رعاية األطفال
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد يف أسرع وقت ممكن التشريعات املعلّقة اليت تنص صراحة على                  - ٢٣٩
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً مجيـع        . يع األماكن، مبا فيها البيت    حظر مجيع أشكال العقاب البدين يف مج      

التدابري الالزمة لضمان إنفاذ القوانني، وأن تكفل بناء القدرات للفئات املهنية العاملة مع األطفال، وتنظِّم محالت 
ب خالية من العنـف  لتوعية اجلمهور وحتسيسه بضرورة التصدي للعقاب البدين، وأن تشجِّع على األخذ بأسالي         
بشأن حق  ) ٢٠٠٦(٨وقائمة على املشاركة يف تنشئة األطفال وتربيتهم، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام قم               

  .الطفل يف احلماية من العقاب البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

   البيئة اُألسرية والرعاية البديلة- ٥
  ، ٢١- ١٩، و١١- ٩، واملواد ١٨ املادة  من٢ و١، والفقرتان ٥املادة (

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

  دعم األسرة

بينما ترحب اللجنة باملبادرات املتَّخذة للتركيز على اُألسرة كجزء من السياسة االجتماعية، فإهنا تالحظ أن   - ٢٤٠
ة إىل دعم األسرة، وال سيما التدابري املتَّخذة لصاحل اُألسر املعيشية الـيت             هنالك حاجة إىل زيادة تعزيز التدابري الرامي      

  .ترعاها امرأة، وأن مدة إجازة األمومة غري كافية

سواء اُألسر (توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافية وتوفر املزيد من الدعم لصاحل اُألسر     - ٢٤١
لكي ال ُيفَصل األطفال    ) كيز بوجه خاص على اُألسر املعيشية اليت ترعاها امرأة        النواة أو اُألسر املوسَّعة، مع التر     

عن والديهم، وذلك باختاذ إجراءات من بينها منح إجازة أمومة طويلة، وتقدمي املشورة والدعم املايل، مبا يف ذلك 
  .على الصعيد احمللي، يف خمتلف أحناء البلد

  الرعاية البديلة

قلقها إزاء ارتفاع معدل األطفال املوَدعني يف مؤسسات وعدم كفاية تدابري الرعاية البديلة تعرب اللجنة عن   - ٢٤٢
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام التوازن يف ما يتعلق بـإجراءات  . اليت تتيح لألطفال بيئة شبيهة بالبيئة اُألسرية     

  .  من تدابري احلماية وخارج نطاق إجراءات املالذ األخريالرعاية البديلة واللجوء إىل إجراء احلرمان من احلرية كتدبري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظِّم نظام الرعاية البديلة، وتسعى إىل عـدم إيـداع األطفـال يف                    - ٢٤٣
مؤسسات، وتواصل تعزيز نظام الكفالة كشكل من أشكال الرعاية البديلة، وأال تلجأ إىل إيداع األطفـال يف                 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بـأن       . كمالذ أخري، مراعية يف ذلك مصاحل الطفل الفضلى       مؤسسات إال   
ختصص املوارد الكافية لتشغيل ورصد مؤسسات الرعاية، مبا فيها املؤسسات اليت تديرها منظمات غري حكومية،     

 من االتفاقيـة    ٢٥املادة  ونظام الكفالة، وتوصيها أيضاً بإجراء استعراض دوري إلجراء اإليداع وفقاً ألحكام            
 بشأن األطفال احملرومني    ٢٠٠٥والتوصيات اليت قدمتها اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة الذي أُجري يف عام             

  .من رعاية الوالدين
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  التبّني

يف  املتعلقة حبماية األطفال والتعاون      ١٩٩٣ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام             -٢٤٤
، إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تـشريعات      ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣جمال التبّني على الصعيد الدويل يف       

  ".بإجراءات التبين املبّسطة"وطنية تنظِّم تنفيذ االتفاقية، وإزاء تواصل العمل 

، وأن "اءات التبّنـي املبـّسطة  بإجر"توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقرَّ تشريعات تنص على وقف العمل         -٢٤٥
تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية لضمان توافق إجراءات التبّني على الصعيدين الداخلي والدويل مع أحكـام                

 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء              ٣ من االتفاقية، واملادة     ٢١املادة  
 املتعلقة حبماية األطفال والتعـاون      ١٩٩٣ألطفال يف املواد اإلباحية، وأحكام اتفاقية الهاي لعام         األطفال واستغالل ا  

  .يف جمال التبّني على الصعيد الدويل

  العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة

فر معلومات ُمَحدَّثة عن    ترحب اللجنة بالتدابري املتَّخذة ملكافحة العنف املرتيل، إال أهنا تعرب عن أسفها لعدم تو               -٢٤٦
تدابري الوقاية، وإحصاءات تتعلق حباالت العنف املبلَغ عنها، وال سيما العنف اجلنسي والعنف داخل اُألسـرة، وللعـدد                  
احملدود للتحقيقات اجملراة يف هذه احلاالت والعقوبات املوقّعة على املسؤولني عنها، وعدم توفُّر التدابري الالزمـة لتعـايف                  

  .جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمعالضحايا 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي  -٢٤٧

أن تعزِّز اآلليات املُنشأة لرصد عدد حاالت العنف أو اإليذاء اجلنسي أو اإلمهال أو إساءة املعاملة                  )أ(  
ُألسرة ويف املدارس ويف املؤسسات أو غريها مـن   من االتفاقية، مبا يف ذلك داخل ا   ١٩أو االستغالل املشمولة باملادة     

  أماكن الرعاية ولتحديد نطاق هذه احلاالت؛

مبا فيها املدرِّسون واألخصائيون االجتماعيون والفنيون   (أن تكفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال          )ب(  
بهم اإلبالغ عن احلاالت الـيت   احلصول على تدريب خبصوص واج    ) الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو النظام القضائي     

  ُيشتبه بأنه مياَرس فيها العنف املرتيل ضد األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛

أن تعزِّز الدعم املقدَّم إىل ضحايا العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة، مبا يكفل هلم احلـصول                  )ج(  
  شورة وغريمها من أشكال إعادة االندماج؛على اخلدمات املناسبة فيما يتعلق بالتعايف وامل

أن تؤمِّن التغطية الوطنية خلدمة خط هاتفي جماين من ثالثة أرقام يعمل دون انقطاع إلتاحة االتصال                  )د(  
  .باألطفال املوجودين يف خمتلف أحناء البلد

  :طرف بأن تقوم مبا يليتشري اللجنة إىل دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال، وتوصي الدولة ال  -٢٤٨
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أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات العامة واحملددة الواردة يف تقرير اخلـبري املـستقل                  )أ(  
مراعية يف ذلك النتائج والتوصيات   ) A/61/299الوثيقة  (املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال          

/  حزيـران ١مـايو و / أيار٣٠مية ملنطقة أمريكا الالتينية، املعقـودة يف األرجنتني يومي       املنبثقة عن االستشارة اإلقلي   
  ؛٢٠٠٥يونيه 

أن تستند إىل هذه التوصيات كأداة الختاذ ما يلزم من إجراءات باالشتراك مع اجملتمع املدين، مـع                   )ب(  
كال العنف اجلسدي واجلنـسي    احلرص بوجه خاص على إشراك األطفال، كي تضمن لكل طفل احلماية من مجيع أش             

والنفسي، وتسعى هبمة إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلة زمنية، عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واإليـذاء                 
  هذه والتصدي هلا؛

أن تلتمس املساعدة الفنية لألغراض املشار إليها أعاله من اليونيسيف ومفوضية األمـم املتحـدة                 )ج(  
  .نسان ومنظمة الصحة العامليةالسامية حلقوق اإل

   خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٣و) ٣الفقرة  (١٨ و٦املواد (

  األطفال املعوقون

تأسف اللجنة لنقص املعلومات عن حالة األطفال املعوقني وتشعر بالقلق لعدم كفاية املـوارد املتاحـة هلـؤالء                    -٢٤٩
  .ال، وخباصة لضمان حصوهلم على التعليماألطف

بشأن حقوق األطفال   ) ٢٠٠٦(٩توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، آخذة يف اعتبارها التعليق العام رقم               -٢٥٠
  :(CRC/C/GC/9)املعوقني 

أن تكفل تنفيذ القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة                 )أ(  
  ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠لعامة لألمم املتحدة يف ا

  أن توقع وتصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛  )ب(  

أن تواصل بذل اجلهود لضمان متكن األطفال املعوقني من ممارسة حقهم يف التعلّم والـصحة                 )ج(  
ذ تدابري لضمان إمكانية الوصـول العملـي        ـكما ينبغي اخت  . ـوالترويح والتطور الثقايف إىل أقصى حد ممك      

  للمباين واملنشآت؛

أن تضطلع مبزيد من اجلهود إلتاحة املوارد املهنية واملالية الالزمة، وخباصة على الـصعيد احمللـي،                  )د(  
  ين؛ولتعزيز وتوسيع نطاق برامج الوقاية وإعادة التأهيل اجملتمعية، مبا فيها جمموعات دعم الوالد

أن تكفل إشراك األطفال املعوقني يف األعمال التحضريية لوضع السياسات والقرارات املتعلقة هبم               )ه(  
  .وتيسري ممارسة حقهم يف التعبري عن آرائهم
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  اخلدمات الصحية والطبية

 الرضـع   ترحب اللجنة بارتفاع معدل االستفادة من خدمات الرعاية الصحية إمجاالً وكذلك بتدين نسبة وفيات               -٢٥١
إال أن اللجنة تالحظ ضرورة اختاذ املزيد من التدابري اإلجيابية لضمان االستفادة على قدم . وارتفاع معدالت تلقيح األطفال   

  .املساواة من اخلدمات الصحية عملياً يف صفوف الفئات السكانية املنخفضة الدخل وسكان األرياف

املوارد لنظام الصحة العامة وزيادهتـا وأن حتـسن فـرص           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توفري          -٢٥٢
  .االستفادة من اخلدمات الطبية يف املناطق الريفية وبني األسر املنخفضة الدخل

  صحة املراهقني

إن اللجنة، إذ تسلم مبا اختذته الدولة الطرف من مبادرات لتحسني صحة املراهقني، ال تزال تشعر بـالقلق إزاء                     -٢٥٣
حلمل بني املراهقات وإزاء جترمي إهناء احلمل نظراً ملا يترتب على اإلجهاض غري القانوين من تأثري سـليب يف                   ارتفاع معدل ا  
كما تأسف اللجنة لعدم توفري خدمات كافية وميسورة للمراهقني يف جمال التربيـة اجلنـسية والـصحة                 . صحة الفتيات 

كما تـشعر   .  للحمل املبكر يف حق الطفلة يف احلصول على التعليم         اإلجنابية، والستمرار املواقف التقليدية، وللتأثري السليب     
  .اللجنة بالقلق إزاء االرتفاع السريع ملعدل تعاطي املخدرات يف صفوف املراهقني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز خدمات الصحة اإلجنابية وضـمان إتاحتـها جلميـع                  - ٢٥٤
املسائل اجلنسية والصحة اإلجنابية يف املدارس وكذلك توفري خدمات املـشورة           املراهقني، مبا يف ذلك التربية يف       

والرعاية الصحية املراعية لظروف الشباب واملتسمة بالسرية، علـى أن تأخذ يف اعتبارها تعليـق اللجنـة العام 
ة الطرف على   وحتث اللجنة الدول  . بشأن صحة املراهقني ومنائهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل        ) ٢٠٠٣(٤رقم  

كما . أن تواصل إذكاء وعي املراهقني ألمهية الوقاية من احلمل املبكر وعلى أن تعيد النظر يف جترمي إهناء احلمل                 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص موارد إضافية لتدابري الوقاية وإعادة التأهيل من أجل مكافحة ازدياد 

  .املراهقني تعاطي املخدرات يف صفوف

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /س نقص املناعة البشريفريو

ترحب اللجنة بتوفري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي جماناً، بيد أهنا تالحظ أن التدابري املتخذة يف جمال   -٢٥٥
  .الوقاية والتوعية غري كافية للمراهقني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٥٦

ن محالت توعية يف صفوف املراهقني، وال سيما املراهقني الذين ينتمون إىل الفئات املعرضـة               أن تش   )أ(  
للخطر، مثل األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، بشأن التدابري الواجب اختاذها حلماية أنفـسهم مـن                  

  اإلصابة بفريوس أو مرض اإليدز؛
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اذ تدابري وقاية وشن محالت إعالمية مـن أجـل مكافحـة    أن توفر موارد مالية وبشرية كافية الخت     )ب(  
بشأن فريوس ومـرض    ) ٢٠٠٣(٣التمييز ضد األطفال املصابني، على أن تأخذ يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم              

  ؛(E/CN.4/1997/37)اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان 

تمس املساعدة الفنية من جهات من بينها برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق بفريوس نقص              أن تل   )ج(  
  .اإليدز واليونيسيف/املناعة البشري

  مستوى املعيشة

تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه التفاوت يف مستوى املعيشة وإزاء عدد األطفال الذين يعيشون يف حالة من الفقر،                    -٢٥٧
. ، ذلك أن هذه األوضاع متثل عقبات جدية حتول دون متتعهم باحلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة                  أو الفقر املدقع  

وتأسف اللجنة لنقص املعلومات عن     . وتالحظ اللجنة أن مستويات الفقر مرتفعة بشدة يف األسر املعيشية اليت تعيلها نساء            
 وبرنامج  (PANES)ج التصدي للحاالت االجتماعية الطارئة      نتائج السياسة الراهنة للحد من الفقر، وال سيما نتائج برنام         

  .(Infamilia)رعاية الطفولة واملراهقة واألسرة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص مزيداً من األموال للحد من أوجه التفاوت بـني خمتلـف فئـات             -٢٥٨
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن   . ساءالدخل، على أن تعطي األولوية لألسر ذات األطفال واألسر اليت تعيلها ن   

من أجل تنفيذها ) عن طريق تنقيح السياسة الضريبية مثالً(تضع استراتيجية للحد من الفقر وبأن ختصص موارد كافية 
  .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تبني مدى التقدم احملرز يف تقريرها الدوري القادم. من منظور قائم على احلقوق

  يم واألنشطة الترفيهية والثقافية التعل-٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 maestrosترحب اللجنة مبعدالت التسجيل شبه الكاملة يف املـدارس االبتدائيـة ويف بـرامج مثـل برنـامج       -٢٥٩

comunitarios األطفال الذين ، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء االرتفاع النسيب ملعدالت الرسوب والتسرب، وخباصة يف صفوف
وتأسف اللجنة ألن عدم كفاية اإلنفاق احلكومي على        . يعيشون يف حالة من الفقر والذكور واملنحدرين من أصل أفريقي         

املدارس خالل الفترة املشمولة باالستعراض أساء إىل جودة التعليم، حبيث زادت مثالً نسبة التالميذ إىل املدرسني وتقلصت            
  .رسنيفرص التدريب املتاحة للمد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦٠

  أن تركز على حتسني نوعية التعليم إمجاالً، بطرق من بينها زيادة خمصصات امليزانية لقطاع التعليم؛  )أ(  

  أن تعزز التدابري اخلاصة باحلد من معدالت الرسوب والتسرب وأن تقّيم نتائج هذه التدابري؛  )ب(  

ابية لتحسني املساواة يف االستفادة من التعليم، وال سيما لألطفال املنتمني إىل            أن تتخذ إجراءات إجي     )ج(  
الفئات الضعيفة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف حالة من الفقر والذكور واملنحدرون من أصل أفريقي واألطفال                 

  الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛
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حلضرية والريفية، واالنتماء اإلثين واجلنس بغية رصـد        أن جتمع إحصاءات مصنفة حبسب املناطق ا        )د(  
  معدالت الرسوب والتسرب ومدى تأثري التدابري املتخذة ملكافحة هذه املشاكل؛

أن ترصد على حنو فعال التمييز ضد الطالبات اللوايت ُيطردن بسبب احلمل وأن تعاقب املـسؤولني             )ه(  
  عن ذلك يف إطار النظام التعليمي؛

  د مزيداً من املوارد إلدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسـية علـى                أن ترص   )و(  
  .مجيع املستويات

   تدابري احلماية اخلاصة-٨
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و) د (-) ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء واملهاجرون

، إال أهنا تالحظ أن وضع القانون ٢٠٠٦ديسمرب /ون الوطين لالجئني يف كانون األولترحب اللجنة باعتماد القان  -٢٦١
وتأسف اللجنة لقلة املعلومات املقدمة عن حالة األطفـال         . اجلديد موضع التنفيذ يتطلب رصد موارد مادية وبشرية كافية        

  .لطرف على قائمة املسائلالالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين يف تقرير الدولة الطرف ويف رد الدولة ا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦٢

أن تكفل التنفيذ العاجل للتشريعات وفقاً لاللتزامات الدولية اخلاصة حبماية الالجئني، بطرق مـن                )أ(  
  بينها رصد موارد مادية وبشرية كافية؛

ز الـسريع لوثـائق تـسجيلهم       أن تكفل لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين التجهي         )ب(  
  وهويتهم واالستفادة من اخلدمات الصحية والتعليم أثناء وجودهم يف إقليم الدولة الطرف؛

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال الالجئني مبا يتفق مع أحكام القانون الـدويل                  )ج(  
بـشأن معاملـة    ) ٢٠٠٥(٦ا تعليق اللجنة العام رقـم       اخلاصة حبقوق اإلنسان والالجئني، على أن تضع يف اعتباره        
  األطفال غري املرافقني واملفصولني خارج بلدهم األصلي؛

أن تقدم معلومات كافية عن حالة األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهـاجرين يف تقريرهـا                 )د(  
  الدوري القادم مبوجب االتفاقية؛

  .ضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيأن تلتمس اخلدمات االستشارية من مفو  )ه(  

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 وبرفـع   ٢٠٠١مارس  / آذار ٨ يف   ١٨٢إن اللجنة، إذ ترحب بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              -٢٦٣
ء عدد األطفال الذين ما زالـوا ضـحايا          سنة، تعرب عن قلقها إزا     ١٥احلد األدىن لسن القبول لالستخدام أو العمل إىل         

  .لالستغالل االقتصادي، وال سيما الفقراء منهم
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيداً من اجلهود، مبا يف ذلك تقييم نطاق االسـتغالل االقتـصادي                    -٢٦٤
سـتغالل االقتـصادي    وطبيعته وأسبابه اجلذرية، وبأن تكفل رصد خمصصات كافية يف امليزانية من أجـل منـع اال               

ومكافحته، وبأن تلتمس أيضاً اخلدمات االستشارية هلذا الغرض من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع            
  .ملنظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف

  األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع

لذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، وإزاء نقص اخلدمات         تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال ا          -٢٦٥
  .االجتماعية وتدابري إعادة اإلدماج املتاحة هلم، وإزاء استمرار معاناهتم من الوصم نتيجة وضعهم االجتماعي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦٦

ن أو يعملون يف الـشوارع يف       أن تضطلع بدراسة شاملة لتقييم نطاق ظاهرة األطفال الذين يعيشو           )أ(  
  خمتلف أرجاء البلد وطبيعتها وأسباهبا اجلذرية، وذلك من أجل وضع سياسة للوقاية واملساعدة؛

أن تتيح لألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع مستوى مناسباً مـن التغذيـة والـسكن                   )ب(  
التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي، آخذةً يف اعتبارها والرعاية الصحية الالزمة والفرص التعليمية، فضالً عن خدمات 

  ؛١٢اجلوانب اجلنسانية وآراء األطفال وفقاً للمادة 

  أن تضع سياسة جلمع مشل األسرة حيثما أمكن ومىت كان ذلك خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛  )ج(  

الذين يعيـشون أو  أن تشنَّ محالت توعية للجمهور من أجل التصدي للوصم الذي يلحق األطفال          )د(  
  يعملون يف الشوارع؛

  أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية وأن تلتمس املساعدة الفنية من جهات من بينها اليونيسيف؛  )ه(  

أن تقدم إىل اللجنة مزيداً من املعلومات عن وضع األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع                  )و(  
  .يف تقريرها الدوري القادم

  ل اجلنسي لألطفال وبيعهماالستغال

 ومبا ذكره الوفـد  ٢٠٠٤سبتمرب / يف أيلول  17.815إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون االستغالل اجلنسي رقم            -٢٦٧
من وجود خطة عملٍ وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي، يساورها القلق إزاء تنامي مشكليت االستغالل اجلنسي لألطفال                

وتأسف اللجنة لقلة املعلومات عن حالة األطفال       . اصة يف املناطق السياحية وعلى طول احلدود      وبيعهم يف أوروغواي، وخب   
  .ضحايا االستغالل اجلنسي يف تقرير الدولة الطرف ويف ردِّ الدولة الطرف على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦٨

شية متاماً مع التزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري           أن جتعل تشريعاهتا متما     )أ(  
  املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
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أن تكفل إنفاذ القانون لتاليف مشكلة اإلفالت من العقاب، وذلك برصد مزيد من املوارد املاليـة                  )ب(  
  قيقات؛والبشرية إلجراء التح

أن تدرب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملرشدين االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية تلقي               )ج(  
القضايا ورصدها والتحقيق فيها، على حنو يراعي ظروف األطفال وحيترم خصوصية الضحايا، فضالً عـن مقاضـاة                 

  اجلناة ومعاقبتهم؛

فحة االستغالل اجلنسي لألطفال، آخـذة يف اعتبارهـا اإلعـالن    أن تنفذ خطة العمل الوطنية ملكا       )د(  
 ١٩٩٦وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي عقد يف عـام                 

  ؛٢٠٠١وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام 

وقاية وتوعية اجلمهور على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني،         أن ختصص مزيداً من املوارد ألنشطة ال        )ه(  
وال سيما بشأن احلاجة إىل منع السياحة القائمة على االستغالل اجلنسي لألطفال ومنع استغالل األطفال يف املـواد                  

  اإلباحية وبشأن أمهية محاية الضحايا؛

غالل اجلنـسي لألطفـال والـسياحة    أن تضطلع باملزيد من الدراسات املتعمقة بشأن ظاهرة االست        )و(  
اجلنسية بغية تقييم نطاق هذه الظاهرة وأسباهبا اجلذرية والتمكني من رصدها الفعال ومـن اختـاذ تـدابري ملنعهـا                    

  ومكافحتها والقضاء عليها؛

  أو /أن تواصل توفري برامج املساعدة وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفـال املـستَغلّني جنـسياً و                )ز(  
  ر هبم؛املتَّج

أن تلتمس مزيداً من املساعدة الفنية من جهاٍت من بينها اليونيسيف والربنامج الدويل للقضاء على                 )ح(  
  .عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

  إدارة شؤون قضاء األحداث

تغرقها االحتجاز السابق   تشعر اللجنة بالقلق إزاء األوضاع السائدة يف أماكن االحتجاز، والفترات املديدة اليت يس              -٢٦٩
للمحاكمة، وعدم وجود نظامٍ متخصص لقضاء األحداث، ونقص املهنيني املتخصصني، وإزاء حرمان اجلاحنني األحداث              

 تعليمية  -وتشري اللجنة إىل عدم وجود تدابري اجتماعية        . من حريتهم كوسيلة حلماية اجلمهور وليس كإجراء املالذ األخري        
م إتاحة املساعدة القضائية اجملانية جلميع األطفال وعدم منحهم فرصة لإلعراب عن آرائهـم يف          بديلة، وتأسف كذلك لعد   

كما تشري اللجنة إىل نقص برامج التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي اخلاصة باألطفال وإىل             . مجيع اإلجراءات اليت ختصهم   
  .إلعالمتصوير اجلاحنني األحداث تصويراً مقولباً وتشنيعياً يف وسائط ا

تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متفقاً متاماً مع االتفاقية، وخباصة          -٢٧٠
 منها، ومع قواعد األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمـم                 ٣٩ و ٤٠ و ٣٧املواد  

؛ ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـوح        )قواعد بكني (ء األحداث   املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضا     
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؛ )قواعد هافانـا  (؛ وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          )مبادئ الرياض التوجيهية  (األحداث  
 قدمتها اللجنة يف التعليـق      ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ والتوصيات اليت           

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحداث    ) ٢٠٠٧(١٠العام رقم   
  :تقوم بوجٍه خاص مبا يلي

  أن ُتنشئ وُتطبق نظاماً متخصصاً لقضاء األحداث يعمل فيه مهنيون مدربون تدريباً مناسباً؛  )أ(  

للجوء إىل احلرمان من احلرية إال كإجراء املالذ األخري واإلقالل قدر اإلمكان مـن              أن تكفل عدم ا     )ب(  
وعند اللجوء إىل االحتجاز كمالٍذ أخري، ينبغي أن تكون مرافق االحتجـاز مطابقـة              . االحتجاز السابق للمحاكمة  

  للمعايري الدولية؛

 احلرية ومل يبلغ بعد سن الثامنـة  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان فصل كل شخصٍ حمروم من           )ج(  
  من االتفاقية؛) ج(٣٧عشرة عن البالغني، ووفقاً للمادة 

  أن تكفل إبالغ الوالدين أو ذوي القُرىب باحتجاز الطفل؛  )د(  

  أن توفر للطفل املساعدة القضائية اجملانية؛  )ه(  

فادة منه بشأن تلقي الشكاوى     أن ُتنشئ نظاماً مستقالً يراعي ظروف األطفال وَيْسهل عليهم االست           )و(  
الواردة من األطفال ومعاجلتها والتحقيق يف االنتهاكات املنسوبة إىل املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون وحـراس               

  السجون، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛

أن تكفل بقاء األطفال احملرومني من حريتهم على اتصال باجملتمع األوسع نطاقاً، وال سـيما                 )ز(  
سرهم وأصدقائهم وغريهم من األشخاص أو ممثلي املنظمات اخلارجية احلسنة السمعة، ومـنحهم الفرصـة    بأ

  لزيارة منازهلم وأسرهم؛

   التعليمية البديلة الفعالة وأن تضع سياسة لتنفيذها؛-أن توفر جمموعة من التدابري االجتماعية   )ح(  

  فال واحتياجاهتم اخلاصة؛أن توفر التدريب ملوظفي السجون بشأن حقوق األط  )ط(  

أن تلتمس مزيداً من املساعدة الفنية يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة مـن فريـق                   )ي(  
  .التنسيق املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بقضاء األحداث

   الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

أن تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقيـة حـلّ   اللجنة الدولة الطرف بتذكّر    - ٢٧١
د إن أمكن، لتيـسري     ـا، يف آن واح   ـل يف تقدميهم  ـ وتشجعها على التعجي   ٢٠٠٥موعد تقدميهما يف عام     

  .عملية االستعراض
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   املتابعة والنشر-١٠

  املتابعة

ناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيـذاً كـامالً         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري امل          -٢٧٢
بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء الوزارات املعنية والكونغرس واحلكومات اإلقليمية، لكي تنظر فيهـا عنـد          

  .االقتضاء وتتخذ املزيد من اإلجراءات

  النشر

والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصـيات      توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف            -٢٧٣
على سـبيل   (اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاقٍ واسعٍ، بوسائل منها شبكة اإلنترنت           ) املالحظات اخلتامية (ذات الصلة   

بطريقة يسهل علـى األطفـال   (لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب واألطفال      ) املثال ال احلصر  
  . إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدهابغية) فهمها

   التقرير القادم-١١

 ١٩تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرٍ موحد يضم التقارير الثالث والرابـع واخلـامس حبلـول                    -٢٧٤
ال يتجاوز عدد صفحات    وينبغي أ ).  شهراً ١٨    أي قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير اخلامس ب        (٢٠١١يونيه  /حزيران

وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها بعد ذلك كل مخس           ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠هذا التقرير   
  .سنوات، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

ساسـية  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقاً لالشتراطات املتعلقة بالوثيقة األ                -٢٧٥
املوحدة والواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات               

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات األمم املتحدة يف حزيران

  السودان: املالحظات اخلتامية
انظر  (١٢٣٧ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/SDN/1)ان  نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من السود         - ٢٧٦

 ٨، املعقـودة يف     ١٢٥٥، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1237الوثيقة  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه /حزيران

   مقدمة- ألف 

الردود على  بكام هذا الربوتوكول وكذلك      بأح ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير األويل عمالً         - ٢٧٧
وتعرب اللجنة أيـضاً عـن    ).CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1 (قدمتها يف الوقت املناسب اليت املسائلقائمة 

  .تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني عن حكومة جنوب السودان

ه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتاميـة         وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن      - ٢٧٨
  .)CRC/C/15/Add.190 الوثيقة(الطرف السابقة املعَتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة 
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 :األنشطة التاليةتالحظ اللجنة مع التقدير   - ٢٧٩

رامج تيسري عودة األطفال    ب ،بالتعاون مع منظمات غري حكومية     ، الطفولة اجمللس القومي لرعاية  تنفيذ   )أ(  
 وإعادة إدماجهم؛) وباألخص قطر واإلمارات العربية املتحدة(يف سباقات اهلجن من دول اخلليج كفرسان العاملني 

، مبا يف ذلك    ٢٠٠٢ يف عام    )سيواك (إعادة هيكلة جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال        )ب(  
 ختصيص موارد إضافية لتعزيز فعاليتها؛

 للتصدي القوميةتنفيذ الربنامج الذي صاغه اجمللس القومي لرعاية الطفولة يف إطار خطة العمل              )ج(  
 ؛٢٠٠٦نوفمرب /لعنف ضد النساء، يف تشرين الثاينل

ع ليشمل  شرطة والية اخلرطوم والتخطيط لتوسيع هذا املشرو      ب املرأة والطفل إنشاء وحدة محاية     )د(  
 مناطق أخرى من البلد؛

  .جترمي الرق والسخرة يف تشريعات الدولة الطرف )ه(  

  :وترحِّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  - ٢٨٠

  ؛٢٠٠٥يوليه  / متوز٢٦ األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف بإشراكالربوتوكول االختياري املتعلق   )أ(  

 واإلجـراءات  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال        ١٨٢ العمل الدولية رقم     اتفاقية منظمة   )ب(  
  ؛٢٠٠٣مارس / آذار٧، يف ١٩٩٩  لعامفورية للقضاء عليهاال

  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠، يف ٢٠٠٠  لعاماتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )ج(  

   الربوتوكول االختياري العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيذ- جيم 

 باإلضافة إىل  ،تالحظ اللجنة أن الرتاعات اجلارية وانتشار العنف على نطاق واسع يف خمتلف أقاليم البلد               - ٢٨١
 كبرية من   وجود ظروف مناخية معاكسة، تؤدي إىل تفاقم خطري يف حالة الفقر املدقع واجملاعة اليت تصيب أعداداً               

  تنفيذ الربوتوكول االختياري تنفيـذاً     تعترض صعوبات وحتديات كبرية     تثريالة  وتقر اللجنة بأن هذه احل    . السكان
  . األطفال للجرائم احملظورة مبوجب هذا الربوتوكولشدة تعّرض بسبب وخاصة، مالئماً

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

   البيانات- ١

 مجيـع  ملعلومات الطفولة يـشمل   بإنشاء مركز     اللجنة بقيام اجمللس القومي لرعاية الطفولة حالياً       ترحب  - ٢٨٢
نطاق وانتشار ب املتعلقةتأسف لعدم كفاية املعلومات    إال أهنا   املؤشرات املتعلقة مبختلف اجلوانب اخلاصة بالطفولة،       
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أنشطة بيع األطفال، واالجتار باألطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ولعدم وجـود أي            
  . مركزي جلمع املعلومات عن القضايا املتعلقة حبماية األطفالنظام

 بشكل منهجي جبمع وحتليل بيانات، مبوبة حـسب         القياموتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن         - ٢٨٣
 أساسية لقياس واتاألقلية، تغطي مجيع أحناء البلد لكوهنا تتيح أدفئة  اإلثنية والعمر واجلنس والفئة منها أسس

 معلومات عن عدد املالحقـات القـضائية         البيانات أيضاً  هوينبغي أن تشمل هذ   . فيذ السياسة العامة  مدى تن 
 الـصدد   يف هـذا  لدولة الطرف أن تسعى     لوينبغي   . لطبيعة اجلرمية   مبوبة وفقاً  ،واإلدانات على هذه اجلرائم   

  .ألمم املتحدة، مبا فيها اليونيسيفاللحصول على املساعدة من وكاالت وبرامج 

   تدابري التنفيذ العامة- ٢

  التشريعات

 إىل إنـشاء جلنـة      ت أد ٢٠٠٥ على نطاق واسـع يف عـام         ة قانوني علماً بإجراء مراجعة   اللجنة   حتيط  - ٢٨٤
 يف البلد  جهود شىت جلعل مجيع التشريعات احمللية منسجمة مع االتفاقية والربوتوكولني          وببذلاإلصالحات الوطنية   

  .  تنفيذ التشريعات القائمةكفايةل قلقة إزاء عدم على أن اللجنة ال تزا .بأسره

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٨٥

 مـع   تدابري العتماد تشريعات أو تعزيزها، وتنفيـذها ونـشرها انـسجاماً          المواصلة اختاذ    )أ( 
  االتفاقية والربوتوكول االختياري؛اليت قطعتها بانضمامها إىلااللتزامات 

 يف اجملـال    القائمـة  كافة التدابري القانونية واإلدارية الالزمة لتنفيذ التشريعات         ضمان اختاذ  )ب( 
 ؛ كامالًاملشمول بالربوتوكول االختياري تنفيذاً

 التعذيب مناهضة املرأة، واتفاقية ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التصديق على اتفاقية )ج( 

 للمحكمــة األساسي رومـا املهينة، ونظـام أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه

  .الدولية اجلنائية

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

تالحظ اللجنة أن اجمللس القومي لرعاية الطفولة هو اهليئة املسؤولة عن تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري                  - ٢٨٦
 وأهنـا ط حثيث يف مجيع القضايا املتعلقة حبماية الطفولـة      وترحب باملعلومات اليت تفيد بأن هذه اهليئة تقوم بنشا        

  .اضطلعت بدور ريادي فعال يف جمال تنسيق خمتلف األنشطة
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 الدولة الطرف يف تعزيز اجمللس القومي لرعاية الطفولة ومتكينه على الوجه     تستمروتوصي اللجنة بأن      - ٢٨٧
كما توصي  .  عن تزويده باملوارد البشرية واملالية     املالئم، مبا يف ذلك عن طريق ختويله السلطات الالزمة فضالً         

اللجنة بأن يكثف اجمللس القومي لرعاية الطفولة تعاونه مع املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع 
  .املدين يف األنشطة املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري

  النشر والتدريب

 بالربامج اليت وضعها اجمللس القومي لرعاية الطفولة لنشر الربوتوكول          هاعلى الرغم من ترحيب   إن اللجنة،     - ٢٨٨
  .والقيام بأنشطة تدريبية بشأنه، تالحظ أن مستوى الوعي بالربوتوكول االختياري وبأحكامه ال يزال متدنياً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٨٩

نطاق واسع، ال سيما بني األطفال وأسرهم، إشاعة العلم بأحكام الربوتوكول االختياري على  )أ( 
وكذلك يف أوساط اجملتمعات احمللية، واجملموعات اليت تعىن بقضايا املرأة، والزعماء الدينني، وذلك بوسـائل               

 منها املناهج التعليمية ومحالت التوعية الطويلة األمد؛

وكول االختياري جلميـع     أحكام الربوت  ما خيص تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب املنهجية في      )ب(  
 فيها املدعون العـامون والقـضاة واحملـامون         نالفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال ولصاحلهم، مب        

 ؛ االجتماعيونواألخصائيونوموظفو إنفاذ القانون 

، مبا  عامة اجلمهور   لدى الوعي   تعزيز من الربوتوكول، إىل     ٩املادة   من   ٢الفقرة  السعي، يف ضوء     )ج( 
التدابري الوقائية  شأن  يف ذلك األطفال، عن طريق إتاحة املعلومات بكافة الوسائل املناسبة، والتثقيف والتدريب، ب            

واآلثار الضارة املترتبة عن اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع مشاركة اجملتمعـات                  
 ؛اإلعالمية والتثقيفية والتدريبيةهذه الربامج مثل ذه اجلرائم، يف احمللية، وخاصة األطفال واألطفال ضحايا ه

مواصلة السعي للحصول على املساعدة من الوكاالت والربامج التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها  )د( 
  . التابع ملنظمة العمل الدوليةاألطفال عمل للقضاء على الدويل الربنامجواليونيسيف 

  ختصيص املوارد

عدم توفر موارد   االختياري ويتمثل يف    تنفيذ الربوتوكول   يعترض  عائق خطري   لوجود  ر اللجنة بالقلق    تشع  - ٢٩٠
  .كافية للربامج واملشاريع يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول

اعتمادات امليزانية، يف ذلك وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفري موارد كافية، مبا   - ٢٩١
وتوصي اللجنة هلذه الغاية بإيالء االهتمام الكايف،  .شطة اليت هتدف إىل تنفيذ الربوتوكول االختياريجلميع األن

قوق اإلنـسان،   حللدى وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات احلد من الفقر اليت قد تؤثر يف رفاه األطفال،               
  .ذه احلقوق الرامية إىل إعمال هاحملددةتدابري للوحقوق األطفال على وجه اخلصوص، و
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   منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية- ٣

قرونة حبالة الفقر املدقع واجلفاف واجملاعة قد سامهت يف وجود العدد الكبري املتالحظ اللجنة أن حالة الرتاع   - ٢٩٢
شكال االستغالل، مبا فيها األفعـال       املعرضني بشكل خاص جلميع أ     من أطفال الشوارع واألطفال املشردين داخلياً     

ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن األطفال قـد               .املشمولة بالربوتوكول االختياري  
  .من أجل البقاءالسلع األساسية  وأاملال  وأأو يكرهون على الزواج املبكر مقابل الغذاء /ون إىل البغاء وأيلج

جنة بأن تعتمد الدولة الطرف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانني والتدابري اإلدارية والسياسات وتوصي الل  - ٢٩٣
وينبغي إيالء اهتمام خـاص حلمايـة        .والربامج االجتماعية اليت متنع اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتوكول         

ون واألطفال الذين يعيشون    األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص هلذه املمارسات، مبن فيهم األطفال املشرد           
من  األطفال حلماية بأن تكثف الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا وتوصي اللجنة أيضاً .يف فقر وأطفال الشوارع

 على عناصر من بعـض املمارسـات        أحيان كثرية  يف    أيضاً اللذين ينطويان باإلكراه،  والزواج   الزواج املبكر 
  .أو بغاء األطفال/ألطفال واحملظورة مبوجب الربوتوكول، أي بيع ا

 تعرب جمدداً فإهنا، ٢٠٠١ بإنشاء نظام السجل املدين مبوجب قانون السجل املدين لعام فيما ترحب اللجنة  - ٢٩٤
 النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف مبوجب االتفاقية، إزاء           عندأعربت عنه   كانت قد   عن قلقها، الذي    

  .ذين ال يزالون غري مسجلنيالعدد الكبري من األطفال ال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل حتسني نظام تسجيل املواليد، وباألخص يف                - ٢٩٥
  .النائية أكثراملناطق 

، تلقي تتوىل، فيما تتوىلاليت وهي الشعبة  بإنشاء شعبة محاية األسرة بوزارة الداخلية،     اللجنة علماً  وحتيط  - ٢٩٦
 . أعمال اإلساءة، مبا فيها اإلساءة اجلنسية، ومعاجلة اآلثار اجلسدية والنفسية اليت تقع على الضحاياشكاوى بشأنال

 .سرية األالبيئة على اإلساءات اليت تقع يف مقتصراًعلى أن اللجنة قلقة لكون اختصاص هذه الشعبة 

ستخدام، ال ا وسهلةومتاحة  ألطفال تكون فعالة    ا لشكاوىوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية         - ٢٩٧
 . الوقاية واحلماية ضد بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            تدابري هام من    كتدبري

النظر يف الشكاوى املتعلقة جبميع أشكال اإلساءة لألطفال، مبـا فيهـا            ب اآللية   بتكليف هذه وتوصي كذلك   
  .اإلساءات املشمولة بالربوتوكول

 احلظر واملسائل ذات الصلة - ٤

 حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال

اجلرائم املنصوص عليها يف  مجيع بصورة كافيةال تشمل تشريعات الدولة الطرف لكون يساور اللجنة قلق   - ٢٩٨
 :ء ما يليوتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزا . من الربوتوكول االختياري٣املادة 
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لة جلرائم أخرى، بالرغم مـن أن       ّمن القانون اجلنائي ال يعترب جرمية بيع األطفال إال جرمية مك          إ )أ( 
 على حظر بيع األطفال أو تبادل األطفال؛ينص  يتضمن حكماًقانون الطفل الذي وضعته حكومة جنوب السودان 

حمظور بوجه عام مبوجب قانون الطفـل        استخدام األطفال يف املواد اإلباحية       على الرغم من أن    )ب( 
 وأعرض  وأتصدير  وأاسترياد  وأنشر  وأتوزيع  وأرم إنتاج جت أحكاماً، ال يبدو أن هناك )٣٢املادة  (٢٠٠٤لعام 
  من الربوتوكول؛٢ستغل فيها األطفال كما نصت على ذلك املادة امتالك املواد اإلباحية اليت ُي وأبيع 

من رغم  ال ب ، االجتار باألشخاص  حيرِّم اًحمددال يتضمن حكماً    للدولة الطرف   انون اجلنائي    الق نإ )ج( 
 االختطاف واإلغواء والسخرة؛غطي أحكام توجود 

  .لربح امن أجلال يوجد أي حكم جيرم نقل أعضاء الطفل  )د( 

  : ملا يلي تشريعاهتا توخياًبتعديلوتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٢٩٩

 من الربوتوكول وكفالة تغطية تشريعاهتا      ٢ بالشكل املالئم وفقا للمادة      تعريف بيع األطفال   )أ( 
 من الربوتوكول االختياري، مبا فيها نقل أعـضاء         ٣من املادة   ) أ(١جلميع األفعال املنصوص عليها يف الفقرة       

 الطفل يف سبيل الربح؛

 )ج( للفقرة ملواد اإلباحية طبقاًرِّم استغالل األطفال يف اجيعرِّف وي يف القانون اجلنائي حكمإدراج  )ب( 
  من الربوتوكول االختياري؛٣من املادة ) ج(١ والفقرة ٢من املادة 

 وقمعه واملعاقبة   التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،         )ج( 
، وجترمي االجتار باألشخاص ٢٠٠٠م  املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعاعليه
  لذلك؛تبعاً

يف جمال التبين على  والتعاون األطفال ماية املتعلقة حب١٩٩٣الهاي لعام  التصديق على اتفاقية )د( 
   .الصعيد الدويل

 الوالية القضائية

ن خارج البالد   تطبيق الدولة الطرف تشريعها على اجلرائم اليت يرتكبها سودانيو        عدم  يساور اللجنة قلق ل     - ٣٠٠
  . الفعل جرمية مبوجب القانون اجلنائي للدولة الطرف ومبوجب قانون الدولة اليت ارتكب فيها معاًإال إذا اعترب

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بإلغاء مبدأ التجرمي املزدوج لكـي تـسمح يف كـل       - ٣٠١
  . عليها يف الربوتوكول االختيارياًد جرمية منصوصالحقة مواطنيها الذين يرتكبون خارج البالمباألحوال 
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 املطلوبنيتسليم 

 وأهنا موقعة على    املطلوبنيتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت بعض االتفاقات الثنائية بشأن تسليم              - ٣٠٢
 .اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

 :لدولة الطرف بالقيام مبا يلي من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة ا٥ويف ضوء املادة   - ٣٠٣

 من الربوتوكول باعتبارها جرائم توجب      ٣ من املادة    ١إدراج اجلرائم املشار إليها يف الفقرة        )أ( 
وكذلك يف كل معاهدة الدولة الطرف  انضمت إليها املطلوبنيتسليم مرتكبيها يف أي معاهدة موجودة لتسليم 

 ؛ ستربمها الحقاًاملطلوبنيلتسليم 

 يف اجلرائم اليت يشملها، يف حال املطلوبني لتسليم  قانونياًتبار الربوتوكول االختياري أساساًاع )ب( 
 .املطلوبني طلب تسليم من دولة طرف أخرى مل تربم معها معاهدة لتسليم تتلق

 األطفالمن  محاية حقوق الضحايا - ٥

 ظورة مبوجب الربوتوكولالتدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احمل

 محاية حقوق الضحايا من األطفال يتضمن مواد خمتلفة تتناول ٢٠٠٤تالحظ اللجنة أن قانون الطفل لعام   - ٣٠٤
على أن اللجنة قلقة لكون األطفـال   . تعىن حبماية األطفال يف مشال السودان وجنوبهعاملة عن إنشاء أفرقة  فضالً

 ملا   دائما كضحايا طبقاً   يعاملونربوتوكول االختياري قد ال ينظر إليهم وال        ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف ال     
  . من الربوتوكول٨نصت عليه املادة 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٠٥

ضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا أية جرمية من اجلرائم الـواردة يف الربوتوكـول     )أ( 
  وهتميشهم اجتماعياً؛وصمهملتدابري املمكنة لتفادي االختياري، واختاذ مجيع ا

 إيالء االعتبار األول للمصلحة الفضلى للطفل يف معاملة         لضماناختاذ مجيع التدابري الالزمة      )ب( 
 .النظام القضائي اجلنائي لألطفال الذين هم ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول

 من الربوتوكول، على محاية الضحايا والشهود األطفال يف مجيع          )١(٨العمل، يف ضوء املادة      )ج( 
 يف العدالة بشأن التوجيهية املتحدة األمم  مببادئيف هذا الشأن واالسترشادمراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية 

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

إعـادة التأهيـل، يف     و املـساعدة    توفر مع التقدير بشروع وحدة محاية الطفل، اليت          اللجنة علماً  وحتيط  - ٣٠٦
تعويض نح  آلية ملإلنشاء  جلنة مؤخراًبتشكيل، وكذلك باملعلومات اليت تفيد ٢٠٠٧يناير /ها يف كانون الثاينتأنشط
 اخلدمات املتاحة إلعـادة  ألنبيد أن اللجنة قلقة  .قات اهلجنخدموا يف سبا األضرار لألطفال الذين اسُتعنمايل 
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اإلدماج االجتماعي ولتحقيق الشفاء البدين والنفسي الكامل لضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول ال               
  . كافياً املوارد وعدم كفاية عدد املوظفني املدربني تدريباًإىل نقص تزال حمدودة، وهو ما يعزى أيضاً

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٠٧

 خدمات مالئمة لألطفال ضـحايا      بغية توفري امليزانية  من  أن تويل األولوية لتخصيص موارد       )أ( 
 البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، شفائهم  حتقيقاجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك

 كول؛من الربوتو) ٣(٩ للمادة وفقاً

 مـع األطفـال ضـحايا       ني التدريب املناسب وبناء القدرات جلميع املهنيني العامل       توفرأن   )ب( 
مـن  ) ٤(٨ للمادة    املنصوص عليها يف الربوتوكول على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي، وفقاً          اإلساءات

 ؛، مبن فيهم األخصائيون االجتماعيونالربوتوكول

 ضحايا اجلرائم املذكورة يف هذا الربوتوكـول إمكانيـة اللجـوء            أن تكفل جلميع األطفال    )ج( 
لإلجراءات املناسبة يف سبيل احلصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار اليت حلقتـهم مـن األشـخاص           

 . من الربوتوكول٩ملادة  من ا٤لفقرة  لاملسؤولني قانوناً عن ذلك، وفقاً

  اهلجناتسباق

 عن اعتماد تدابري     خاصة ملكافحة استغالل األطفال يف سباقات اهلجن، فضالً        ترحب اللجنة بإنشاء جلنة     - ٣٠٨
 مبختلف الربامج وكذلك االتفاقات الثنائية اليت هتدف  أيضاً علماً وحتيط.تشريعية شىت هبدف مكافحة هذه الظاهرة

 والنفـسي وإعـادة   وا يف سباقات اهلجن خارج البالد وكفالة شفائهم البـدين       خدمإىل محاية األطفال الذين استُ    
طفال، ال سيما أطفـال قبائـل بعينـها،    األالجتار بلعلى أن اللجنة قلقة الستمرار حاالت  .إدماجهم يف اجملتمع

  . يف سباقات اهلجنوإرساهلم إىل الشرق األوسط الستخدامهم فرساناً

ن، مبـا يف ذلـك    األطفال يف سباقات اهلج  استخداموتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة مكافحة         - ٣٠٩
 . مالئمـاً  باختاذ تدابري وقائية وتنفيذ خمتلف الربامج واالتفاقات الثنائية اليت وضعت هبذا اخلصوص تنفيـذاً             

ألطفـال  ل االجتماعيدماج اإل بأن تواصل الدولة الطرف كفالة الشفاء البدين والنفسي وإعادة      وتوصي أيضاً 
  .طيف هذا النشاستخدامهم ابعد العائدين إىل بلدهم 

 يف نزاعات مسلحةاجملندون األطفال 

 املتعلـق  االختياري  على الربوتوكول٢٠٠٥تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صّدقت يف عام   - ٣١٠
املسلحة وأن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان أعربتا كلتامها عـن   الرتاعات يف األطفال بإشراك

غري أن اللجنة قلقة إزاء املعلومات اليت تفيد بأن جتنيد           . أي طفل يف قواهتما املسلحة     التزامهما بضمان عدم جتنيد   
 .دماتاخلسلع أو ال أو باملبادلة باملال أو بالوعد ذلك مبا يفاألطفال مستمر يف إقليم الدولة الطرف، 



CRC/C/45/3 
Page 74 

 

ا عرض مة، يدخل فيهوتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع أي عمل أو صفق  - ٣١١
 نقل طفل من قبل شخص أو جمموعة أشخاص إىل شخص آخر لغرض ويتم مبوجبهماطفل أو تسليمه أو قبوله، 

 .ام واملعاقبة عليهمهاجتنيده يف نزاع مسلح، وحظر

 األطفال خطف

النـساء  يف جمال حتديد    من عمل    جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال        مبا قامت به   اللجنة   ترحب  - ٣١٢
 .واألطفال املختطفني واسترجاعهم وعودهتم من الشمال إىل جمتمعاهتم يف جنوب السودان ومل مشلـهم بـذويهم               

 وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار خطف األطفال ألغراض جتنيدهم بالقوة، واستغالهلم يف الـسخرة، وأحيانـاً               
 خالل ى من حاالت االختطاف جرأعلى عددغم أن سيما يف دارفور وجنوب السودان، ر ، والالستغالهلم جنسياً
  .٢٠٠٢ و١٩٨٣  عاميفترة الرتاع ما بني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣١٣

 تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملنع خطف األطفال ألي غرض كان أو بأي شكل من األشكال؛ )أ( 

الرامية اء واألطفال لتستمر يف أنشطتها توفري املوارد الكافية للجنة القضاء على اختطاف النس )ب( 
  الفضلى؛ مصلحتهمحيققمل مشل املخطوفني الذين يتم التعرف عليهم بأسرهم، مىت كان ذلك إىل 

م مشلـهم  ـ اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف تنص على منع اختطاف األطفال وعلى ل        إبرام )ج( 
  .بذويهم وإعادة تأهيلهم

 نالياملساعدة والتعاون الدو - ٦

تعتقد اللجنة أن القضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية سيتيسر   - ٣١٤
 االقتـصادي باعتماد هنج جامع، يتصدى للعوامل املسامهة يف ذلك واليت تشمل التخلف والفقر والتفـاوت               

 الطـرف هبـذا     ةوتشجع اللجنة الدول  . طفالواملمارسات التقليدية الضارة والرتاعات املسلحة واالجتار باأل      
 شـدة تعـرض   تعزيز التعاون الدويل بغية التصدي لألسباب اجلذرية اليت تسهم يف           واخلصوص على مواصلة    

  . يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسيةواالستغاللاألطفال للبيع 

 إنفاذ القانون

 يف جمايل القضاء والشرطة     أنشطة التعاون صلة جهودها لتعزيز    تشجع اللجنة الدولة الطرف على موا       - ٣١٥
 وكشف األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد                من أجل منع  
 .السياحة اجلنسية، والتحقيق يف هذه األفعال ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عنهايف اإلباحية و
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 املتابعة والنشر - ٧

 تابعةامل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلـذه التوصـيات،                  - ٣١٦
،  حبكومة الوحدة الوطنية وإىل حكومة جنوب السودانوذلك بطرق تشمل إحالتها إىل الوزارات احلكومية املختصة

 . حنوٍ مالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا والسلطات احمللية، للنظر فيها علىاجمللس الوطينوإىل 

 النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات املتعلقة هبـا                 - ٣١٧
 ومجاعـات ومنظمات اجملتمع املدين    لعامة الناس   اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع       ) املالحظات اخلتامية (

، من أجل   )دون االقتصار عليها  ( املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت           واجلماعات الشباب
 .بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصدهإثارة النقاش وإذكاء الوعي 

  التقرير القادم- ٨

ختياري، أن ُتدرج  من الربوتوكول اال١٢ من املادة ٢ بالفقرة تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالً  - ٣١٨
معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،              

   . من االتفاقية٤٤وذلك وفقاً للمادة 

  موناكو: املالحظات اخلتامية

مايو / أيار ٢٥عقودة يف    امل ١٢٣٨يف جلستها   ) RC/C/OPAC/MCO/1(نظرت اللجنة يف التقرير األّويل ملوناكو         -٣١٩
 الذي اعتمدته خالل دورهتا التاسعة ٨، بدون حضور وفد عن الدولة الطرف اليت اختارت، وفقاً ملقرر اللجنة رقم    ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٨ املعقودة يف    ١٢٥٥واعتمدت اللجنة يف جلستها     . والثالثني، إخضاع التقرير الستعراض تقين    
  :يةاملالحظات اخلتامية التال

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األوَّيل مبوجب الربوتوكول االختياري، الذي يقـدم معلومـات                 - ٣٢٠
موضوعية بشأن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف موناكو فيما يتعلق باحلقوق الـيت                 

  .يكفلها الربوتوكول

كِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة      وتذ  - ٣٢١
 فيما يتعلق بالتقرير األويل للدولة الطرف املقدم مبوجب اتفاقيـة حقـوق          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨السابقة املعتمدة يف    

  ).CRC/C/15/Add.158(الطفل 
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

تالحظ اللجنة مع التقدير أن أفراد احلرس األمريي وفرقة اإلطفاء، ومها اهليئتان الوحيدتان ذواتا الصبغة                 - ٣٢٢
  . سنة٢١العسكرية يف اإلمارة، ينبغي أالّ تقل أعمارهم عن 

يف وعالوة على ذلك، حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأنشطة الدولة الطرف يف جمال التعاون الدويل، مبـا        - ٣٢٣
  .ذلك توفري الدعم املايل للعمل على محاية حقوق الطفل يف الرتاعات املسلحة

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  النشر

حتيط اللجنة علماً باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر املعلومات املتعلقة بصكوك حقوق اإلنسان                - ٣٢٤
  .هود اليت بذلتها من أجل زيادة الوعي العام بالقضايا املتصلة باحترام حقوق اإلنسان وتعزيزهاذات الصلة واجل

غري أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تنشر كذلك معلومات حمددة عـن أحكـام الربوتوكـول                   - ٣٢٥
  .االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  التشريع والوالية القضائية

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل جتر أي تعديالت تشريعية وال تنوي إجراءها لتنفيذ الربوتوكول مـا                   - ٣٢٦
  .دامت ال متلك جيشاً

غري أن اللجنة، توخياً لتعزيز التدابري الدولية ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال العدائيـة،                 - ٣٢٧
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

وصكوك القـانون   ) ٣٨املادة  (متاشياً مع املعايري الدنيا اليت تشترطها اتفاقية حقوق الطفل            )أ(  
اإلنساين الدويل ذات الصلة، أن تنظر يف مسألة سن قانون مينحها الوالية القضائية خارج أراضيها على جرائم 

سنة يف القوات املسلحة، أو     احلرب املتعلقة بتجنيد أو تسجيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس عشرة             
إشراكهم فعلياً يف األعمال العدائية، إذا ارتكبها أحد مواطين موناكو أو شخص لـه صلة وثيقـة بالدولـة                  

  الطرف أو ارُتِكبت يف حقه؛

وعالوة على ذلك، إذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقعت النظام األساسي للمحكمـة                )ب(  
. ، توصي الدولة الطرف بأن تصدق على هذا النظـام األساسـي           ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٨اجلنائية الدولية يف    

وبالنظر إىل الصلة احملتملة بني بيع األطفال وجتنيدهم يف اجلماعات املسلحة، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     
 ٢٦كذلك بأن تشرع يف التصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال الـذي وقعتـه يف                   

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة االنـضمام إىل              . ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
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 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
إلجباري لألطفال الستخدامهم يف  على اعتماد تدابري حلظر التجنيد القسري أو ا٣عليها، اليت حتث يف مادهتا      

  .الرتاعات املسلحة والقضاء عليه بوصفه أحد أسوأ أشكال عمل األطفال

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٢

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، مبا يف ذلك توفري الدعم                  - ٣٢٨
  . الرتاعات املسلحةاملايل للعمل من أجل محاية األطفال يف

   املتابعة والنشر- ٣

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلـذه التوصـيات                  - ٣٢٩
وذلك، ضمن مجلة أمور، بإحالتها إىل أعضاء اجمللس الوطين وجملس الدولة للنظر فيها على النحو الواجـب                 

  .اواختاذ إجراءات إضافية بشأهن

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بأن يتاح التقريـر األويل           ٦ من املادة    ٢ويف ضوء الفقرة      - ٣٣٠
الذي قدمته الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع للجمهور عامةً بغيـة                

  .إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- دال 

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تـدرج            ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣٣١
معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، 

  . من االتفاقية٤٤وفقا للمادة 

  النرويج: ميةاملالحظات اخلتا

 ٢٥ املعقودة يف    ١٢٣٨ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/NOR/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للنرويج         - ٣٣٢
 الذي اعتمدته يف ٨، دون حضور وفد عن الدولة الطرف، اليت اختارت، عمالً مبقرر اللجنة رقم ٢٠٠٧مايو /أيار

 ٨ املعقـودة يف     ١٢٥٥واعتمدت اللجنة يف جلستها     . يندورهتا التاسعة والثالثني، إخضاع التقرير الستعراض تق      
  : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه /حزيران

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولـة الطـرف تقريرهـا األويل والـردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل                      - ٣٣٣
(CRC/C/OPAC/NOR/Q/1/Add.1)      التشريعية واإلدارية والقـضائية     ، واليت تقدم معلومات إضافية عن التدابري 

  .وغريها من التدابري املطبقة يف النرويج بشأن احلقوق املكفولة مبوجب الربوتوكول االختياري
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وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظـات اخلتاميـة         - ٣٣٤
 ٣يف ) CRC/C/15/Add.263(ر يف التقرير الدوري الثالث للدولة الطـرف  السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظ   

  .٢٠٠٥يونيه /حزيران

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف الذي أصدرته لدى التصديق على الربوتوكول االختياري، والـذي               - ٣٣٥
وترحـب أيـضاً    .  يف القوات املسلحة النروجييـة      عاماً على أهنا احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي        ١٨حيدد سن   

 كانون ١٩ املؤرخ ٣القانون رقم (بالتعديالت املُدخلة على قانون احلرس املدين وقانون اخلدمة العسكرية اإللزامية 
لضمان استيفاء  ) ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥٤القانون رقم   (وعلى قانون العقوبات    ) ٢٠٠١يناير  /الثاين

طرف متطلبات احلد األدىن للسن املُطبقة على املشاركة مباشرة يف أعمال القتال، والتجنيد اإللزامـي يف               الدولة ال 
  .صفوف القوات املسلحة، وجتنيد العساكر واستخدامهم يف مجاعات مسلحة منفصلة عن القوات املسلحة للدولة

عدد من عمليات السالم واملصاحلة يف وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لدورها الفعال بوصفها جهة ميسرة ل    - ٣٣٦
عموم أرجاء العامل وجلهودها الرامية إىل تعزيز إعمال حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع واحلاالت اليت تليهـا ويف    

 بشأن ٢٠٠٦مارس / آذار٨وترحب اللجنة يف هذا السياق خبطة عمل احلكومة النروجيية املؤرخة . عمليات السالم
  .الصادر عن جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠(١٣٢٥تنفيذ القرار 

ثالثة باليـني   "وترحب اللجنة باستراتيجية الدولة الطرف املتعلقة باألطفال والشباب يف اجلنوب املعنونة              - ٣٣٧
 وآسيا اليت تعزز اجلهود االقتصادية والسياسية والدبلوماسية اليت تبذهلا النرويج على نطاق واسع يف أفريقيا         " سبب

كمـا ترحـب    . وأمريكا الالتينية ملنع الرتاعات املسلحة والترويج حلل الرتاعات سلمياً وبناء سالم دائم ومستقر            
اللجنة بالتزام الدولة الطرف مبنع جتنيد األطفال إلزامياًُ يف القوات املسلحة وبالترويج لرتع الـسالح والتـسريح                 

  .احمللية، إىل جانب محايتهم وتأهيلهموإعادة إدماج اجلنود األطفال يف جمتمعاهتم 

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير جبهود الدولة الطرف الرامية إىل إبقاء مسألة استخدام األطفال يف الرتاعات   - ٣٣٨
  .املسلحة مدرجة يف جدول أعمال جملس األمن التابع لألمم املتحدة وتعزيز هذه املسألة

 ات القلق الرئيسية والتوصيدواعي -  جيم

  تدابري التنفيذ العامة - ١

  اتشريعالت

حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف عاكفة على إصالح قانون العقوبات لديها ليتضمن جرائم جنائيـة        - ٣٣٩
 من نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،     ٨ و٧ و٦مستقلة تتمثل يف اجلرائم املُدرجة يف املواد     

، اليت جتّرم جتنيـد     ٨من املادة   ) ب(٢من الفقرة   ) السادسة والعشرين (الفقرة الفرعية   وخصوصاً تلك الواردة يف     
األطفال أو إحلاقهم بالقوات املسلحة الوطنية دون سن مخسة عشر عاماً أو استخدامهم لالشتراك الفعلي يف أعمال 
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من مشروع قانون  ) ه(قرة األوىل   ، الف ١٠٣وترحب اللجنة حتديداً باملادة املُقترحة      . القتال، على أنه جرمية حرب    
العقوبات اليت جترِّم جتنيد األطفال أو إحلاقهم بالقوات املسلحة الوطنية دون سن الثامنة عـشرة أو اسـتخدامهم          
لالشتراك الفعلي يف أعمال القتال، بوصفه جرمية حرب، لتقدم بذلك معياراً أعلى من املعيار الوارد يف نظام روما                  

  .نائية الدوليةاألساسي للمحكمة اجل

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل جبهودها الرامية إىل إصالح قانون العقوبات من أجل تعزيـز                - ٣٤٠
التدابري الوطنية والدولية املتعلقة مبنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو يف اجلماعات املسلحة واستخدامهم 

  .يف أعمال القتال

 ١٨بتأكيد الدولة الطرف بأن املتطوعني يف صفوف شبيبة احلرس املدين دون سـن              وحتيط اللجنة علماً     - ٣٤١
وتشري إىل أنه يتعني أال خيضع املتطوعون دون سـن          . عاماً ال ميكن اعتبارهم جمندين يف القوات املسلحة النروجيية        

عملية أو أنشطة تتعلـق      عاماً للتجنيد أو التطوع كأفراد يف القوات املسلحة وأال يشاركوا يف أية تدريبات               ١٨
وبرغم الضمانات املذكورة آنفاً بشأن قانون احلرس املدين، ترى اللجنة أن هذه           . باحلروب بأي حال من األحوال    

ال تتفق متاماً مع روح الربوتوكول االختياري الـذي         " عنصراً عسكرياً "األنواع من أنشطة األطفال اليت تتضمن       
وفيما حتيط اللجنة علماً بأن .  غىن عنها من أجل محاية األطفال محاية تامةيشدد على أن ظروف السالم واألمن ال

املتطوعني يف صفوف شبيبة احلرس املدين ال خيضعون لسلطة االنضباط العسكري، فإهنا تشعر بـالقلق ألن هـذا                  
ضباط العسكري  اإلعفاء من اخلضوع للسلطة املذكورة يستند إىل املمارسة وإىل تفسري للقانون اخلاص بسلطة االن             

  .، وألن هذا اخلضوع غري حمظور بوضوح مبوجب القانون١٩٨٨لعام 

توصي اللجنة الدولة الطرف برفع احلد األدىن لسن املتطوعني املنخرطني يف صفـوف احلرس املـدين          - ٣٤٢
ال يف مجيع  عاماً من أجل االمتثال متاماً لروح الربوتوكول االختياري وتوفري محاية كاملة لألطف١٨ إىل ١٦من 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار أمر قانوين بعدم إخضاع املتطوعني يف صـفوف شـبيبة                . الظروف
  . عاماً ألي نوع من أنواع االنضباط العسكري١٨احلرس املدين دون سن 

  نشر والتدريبال

وحتـيط  . ة اجلنود األطفالجتد اللجنة ما يشجعها يف جهود الدولة الطرف الرامية إىل إذكاء الوعي مبسأل     - ٣٤٣
علماً مع التقدير، على سبيل املثال، بعقد مؤمتر وطين بشأن اجلنود األطفال يشمل نطاق تطبيـق الربوتوكـول                  

، ومجع ممثلني عن إدارة الدولة والقوات املسلحة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٦االختياري، استضافه وزير الدفاع بتاريخ 
كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن القوات املسلحة للدولة الطرف . عالمواملنظمات غرب احلكومية ووسائط اإل 

. توفر التدريب بشأن الربوتوكول االختياري وما يتصل به من مسائل، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة يف النرويج
طرف بشأن الربوتوكول   ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن أنشطة النشر والتدريب اليت تضطلع هبا الدولة ال              

  .االختياري على الصعيد الوطين مقصورة عموماً على تدريب القوات املسلحة والتدريب العسكري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تدريب قواهتا املسلحة وموظفيها املُقرر نشرهم لالضطالع              - ٣٤٤
اوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف هـذا        بعمليات دولية على أحكام الربوتوكول االختياري، وأن تواصل تع        
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج منهجية لرفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب             . اخلصوص
على أحكام الربوتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفـال ومـن أجلـهم،                 

 األطفال ملتمسي اللجوء واألطفال     يني واملدرسني واهليئات العاملة مع    كاملوظفني الصحيني والباحثني االجتماع   
  .املهاجرين ومن أجلهم والوافدين من بلدان متضررة بالرتاعات املسلحة، واحملامني والقضاة

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٢

  محاية الضحايا

) ٩اهلدف الرئيسي رقـم     ( املتعلقة باألطفال    تثين اللجنة على الدولة الطرف إلدراجها يف خطة العمل الوطنية          - ٣٤٥
محاية وتأهيل وإدماج األطفال الذين شهدوا حروباً ونزاعات، إىل جانب األطفال الالجـئني الوافـدين إىل النـرويج                  

وتالحظ اللجنة أن معظم األطفال غري املصحوبني بذويهم من ملتمـسي اللجـوء             . كقاصرين غري مصحوبني بذويهم   
 ٢٠٠٤ يف املائة من طلبات اللجوء اليت ُدرِسـت يف عـام   ٦٠ج من مناطق تدور فيها نزاعات، وأن    يفدون إىل النروي  
وتالحظ اللجنة، بقلق، أن الدولة الطرف ال تقدم استراتيجية متابعة وافية لألطفال ملتمسي اللجوء              . مثالً، قد ُرِفضت  

ة، مبن فيهم األطفال الذين مت جتنيدهم أو استخدامهم يف واألطفال الالجئني، الذين أعيدوا من النرويج إىل بلداهنم األصلي
  .أعمال القتال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة               - ٣٤٦
ما يكفي  باألطفال، بعد التشاور والتعاون مع اجلهات الشريكة ذات الصلة، مبا فيها اجملتمع املدين، وأن توفر                

وفيما يتعلق باألطفال ملتمسي اللجوء     . من املخصصات يف امليزانية وآليات املتابعة لتنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً         
واألطفال الالجئني الذين ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال القتال وأعيدوا من النرويج إىل بلداهنم األصـلية،                

وتـشجع  . ، تشمل تدابري ثنائية مناسبة، ملتابعة هذه احلـاالت        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري      
وتوصـي  . اللجنة الدولة الطرف على أن توفر هلؤالء األطفال استراتيجية متابعة شخصية، كلما تسىن ذلك             

بـشأن معاملـة    ) ٢٠٠٥(٦اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد بأن حتيط علماً بتعليق اللجنة العام رقـم               
  .صحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهماألطفال غري امل

  املساعدة املالية واملساعدات األخرى

تثين اللجنة على الدولة الطرف لدعمها املايل الكبري للعديد من الوكاالت واهليئات التابعة لألمم املتحدة                - ٣٤٧
مـة األمـم املتحـدة للطفولـة        اليت لديها برامج معنية باألطفال املتضررين من جراء احلروب، وخصوصاً منظ          

وترحب اللجنة أيضاً بدعم الدولة الطرف للممثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات              ). اليونيسيف(
املسلحة ودعم العديد من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، كهيئة إنقاذ الطفولـة، وجملـس الالجـئني                 

وجتد اللجنة أيضاً مـا يـشجعها يف        . حلكومية لوقف استخدام اجلنود األطفال    النروجيي وحتالف املنظمات غري ا    
  .األنشطة الثنائية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف هذا امليدان

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقدمي الدعم املايل وأشكال املـساعدة األخـرى لتنفيـذ                 - ٣٤٨
ا يف ذلك أنشطتها املتعددة األطراف والثنائية الرامية إىل معاجلة حقوق الربوتوكول االختياري تنفيذاً كامالً، مب
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األطفال املشتركني يف نزاعات مسلحة، مع التركيز بوجه خاص على األنشطة الوقائية وعلى تعايف األطفـال                
  .ضحايا األعمال املنافية للربوتوكول االختياري تعافياً بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً

   التدابري املعتمدة بشأن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي- ٣

  تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي

فيما خيص التعايف البدين والنفسي لألطفال ضحايا األعمال املنافية للربوتوكـول االختيـاري وإعـادة                 - ٣٤٩
ة الطرف تزود اآلباء ملتمسي اللجوء بإرشـادات يف         إدماجهم اجتماعياً، حتيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدول        

بعض مراكز استقبال الالجئني وبأن مثة أداة استحدثها املركز املعين بالعالج النفسي يف األزمات لفحص حاالت                
اإلصابة مبتالزمة أعراض االضطرابات النفسية واألعراض الالحقة هلا فيما بني األطفال الالجئني، قد دخلت مرحلة 

ومع ذلك، تؤكد اللجنة جمدداً قلقها إزاء قصور اإلشراف على األطفال ملتمسي اللجوء غـري               . رها سريرياً اختبا
املصحوبني بذويهم وقصور الرعاية املقدمة هلم، مبن فيهم األطفال الذين ُجنِّدوا أو اسُتخدموا يف أعمال القتال، إىل 

انظـر  (طفال الذين يعيشون يف مراكز استقبال الالجئني        جانب عدم كفاية اخلدمات النفسية والعقلية املقدمة لأل       
يونيـه  / حزيران٣املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف يف        

وتالحظ اللجنة بكثري من القلق أن هناك أطفـاالً         ). CRC/C/Add.263 من الوثيقة    ٤٢ و ٤١، الفقرتان   ٢٠٠٥
إىل رعاية صحية، ولكنهم يقيمون يف الدولة الطرف دون رخصة إقامة، وهؤالء قد ُيحرمون من احلصول                حباجة  

على خدمات الرعاية بسبب عدم تسجيلهم كما ينبغي، وأنه قد يكون هناك من بينهم أطفال مـن اجملنـدين أو                    
  :وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما يلي. املستخدمني يف أعمال القتال باخلارج

عدم وجود نظام وصاية وطين خاص باألطفال ملتمسي اللجـوء واألطفـال الالجـئني غـري                  )أ(  
  وقد تكون نوعية توظيف األوصياء وتدريبهم يف إطار نظام الوصاية احلايل غـري كافيـة يف                . املصحوبني بذويهم 

  مجيع البلديات؛

ملتعلقة باألطفـال ملتمـسي      بتقسيم املسؤوليات ا   ٢٠٠٧أكتوبر  /القيام يف أوائل تشرين األول      )ب(  
اللجوء غري املصحوبني بذويهم، مبن فيهم األطفال الذين ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال القتال، بني هيئتني مها،                  

وخـدمات  )  سنة ١٧ إىل   ١٥األطفال ملتمسو اللجوء غري املصحوبني بذويهم من سن         (مديرية اهلجرة بالنرويج    
وترى اللجنة أنه ينبغي تقدمي ).  عاما١٥ً اللجوء غري املصحوبني بذويهم دون سن األطفال ملتمسو(رعاية الطفولة 

محاية وخدمات كافية جلميع األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني بذويهم، مبن فيهم ضحايا األعمال املنافية               
  .للربوتوكول االختياري، وُيفضل أن تقوم بذلك نفس اهليئة املقدمة للخدمات

  :اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يليتوصي   - ٣٥٠

اختاذ تدابري تكفل توفري الدعم واإلشراف الكافيني لألطفال الذين ُجنِّدوا أو اسـُتخِدموا يف                )أ(  
  أعمال القتال ممن يعيشون يف مراكز استقبال الالجئني فضالً عن تزويدهم بالرعاية النفسية والعقلية الكافية؛
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 نطاق توفري برامج إرشاد اآلباء يف مراكز استقبال الالجئني والتعجيـل            اختاذ تدابري لتوسيع    )ب(  
أداة استحدثها املركز املعين بالعالج النفسي يف األزمات لفحص حاالت اإلصـابة            جبهودها الرامية إىل تنفيذ     

ألطفـال  امبتالزمة أعراض االضطرابات النفسية واألعراض الالحقة هلا فيما بني األطفال الالجئني، مبن فيهم              
  الذين ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال القتال؛

النظر يف إمكانية إنشاء نظام وصاية وطين موحد لألطفال ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئني   )ج(  
  ألطفال الذين ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال القتال؛مبن فيهم اغري املصحوبني بذويهم، 

الطابع املركزي على املسؤوليات املتعلقة جبميع األطفال ملتمـسي         النظر يف إمكانية إضفاء       )د(  
اللجوء غري املصحوبني بذويهم يف إطار هيئة واحدة موجهة حنو إعمال حقوق األطفال، كخـدمات رعايـة                 

  .الطفل، وذلك من أجل ضمان حتقيق املساواة يف تزويد مجيع هؤالء األطفال باخلدمات

لطرف جبمع البيانات بصورة منهجية عن الالجئني واألطفـال ملتمـسي           توصي اللجنة الدولة ا   كما    - ٣٥١
اللجوء واألطفال املهاجرين ضمن حدود واليتها القضائية من الذين قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال القتال 

  .يف بلداهنم األصلية

   املتابعة والنشر- ٤

  املتابعة

لتدابري الالزمة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ا         - ٣٥٢
وإىل املقاطعـات   ) سـتورتينغ (كامالً، باتباع مجلة أمور، منها إحالتها إىل جملس الدولة والربملان النروجيـي             

والبلديات، فضالً عن أمني املظامل املعين بشؤون األطفال والقوات املسلحة النروجيية وشبيبة احلرس املدين، عند 
  .قتضاء، وذلك من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنااال

  النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير األويل الذي قدمته وهذه املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا   - ٣٥٣
ناهج الدراسية والتثقيف حبقـوق     اللجنة على نطاق واسع لألطفال ووالديهم، من خالل مجلة أمور، منها امل           

الربوتوكول االختياري من   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاقٍ واسع لعامة اجلمهور            كما  . اإلنسان
  .بتنفيذه ورصدهشأنه و بالتوعية إثارة النقاش وأجل

   التقرير القادم- ٥

 أن تدرج   ، من الربوتوكول االختياري   ٨ املادة   من ٢ للفقرة   وفقاًإىل الدولة الطرف،    تطلب اللجنة     - ٣٥٤
ها الدوري الرابع مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقرير

  .تفاقيةمن اال ٤٤ للمادة طبقاً
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  السويد: املالحظات اخلتامية

 ٢٥، املعقودة يف    ١٢٣٨ جلستها   يف) CRC/C/OPAC/SWE/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للسويد         - ٣٥٥
 الذي اعتمدتـه    ٨، دون حضور وفد من الدولة الطرف، اليت اختارت، وفقاً لقرار اللجنة رقم              ٢٠٠٧مايو  /أيار

، املعقودة  ١٢٥٥واعتمدت اللجنة يف جلستها     . خالل الدورة التاسعة والثالثني، إخضاع التقرير الستعراض تقين       
  :ظات اخلتامية التالية، املالح٢٠٠٧يونيه / حزيران٨يف 

   مقدمة- ألف 

  ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وبردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل                    - ٣٥٦
)CRC/C/OPAC/SWE/Q/1/Add.1 (          اليت تقدم معلومات إضافية بشأن التدابري التشريعية واإلدارية والقـضائية

  .ويد فيما يتعلق باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياريوغريها من التدابري املنطبقة يف الس

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقَرن مبالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة الـيت                    -٣٥٧
  ).CRC/C/15/Add.248 (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٨اعتمدهتا خبصوص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف يف 

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف، لدى تصديقها على الربوتوكول االختياري، بأن الـسن الـدنيا                 - ٣٥٨
  . سنة١٨للتطوع يف القوات املسلحة الوطنية السويدية هي 

 وإعادة إدماجهم يف بلدان وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملسامهتها يف مشاريع إعادة تأهيل اجلنود األطفال  - ٣٥٩
  .عديدة تعاين من حاالت الرتاع وحاالت ما بعد الرتاع

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن احلكم الوارد يف قانون العقوبات بشأن االجتار باألشخاص قد ُعّدل ودخل   - ٣٦٠
 مبا يف ذلك االجتار هبم ، وأنه وسع نطاق جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص،٢٠٠٤يوليه / متوز١حيز النفاذ يف 

  .داخل احلدود الوطنية، ليشمل أشكاالً أخرى من االستغالل، مثل التجنيد والسخرة

بالغ  (٢٠٠٩- ٢٠٠٦وترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية للدولة الطرف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة   - ٣٦١
ية حقوق اإلنسان لدعم املهمة الطويلة اليت هتدف إىل تعزيز حقوق الطفل وإنشاء مندوب) ٢٠٠٥/٠٦:٩٥احلكومة 

  ).ToR 2006:27(األجل املتمثلة يف تأمني االحترام التام حلقوق اإلنسان يف السويد على أساس خطة العمل 

وتالحظ اللجنة مع التقدير الدور النشيط الذي قامت به الدولة الطرف يف إطار الفريق العامـل املعـين                  - ٣٦٢
تفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، بالدعوة إىل حظر مبشروع بروتوكول اختياري ال   

  . سنة حظراً تاماً، وعززت من مث التصديق العاملي على الربوتوكول االختياري١٨جتنيد القصر دون 

باألطفـال  كما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تساهم يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقـة      - ٣٦٣
والرتاعات املسلحة، اليت اعتمدها جملس الشؤون العامة والعالقـات اخلارجيـة لالحتـاد األورويب يف كـانون                 

  .٢٠٠٣ديسمرب /األول
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   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

   تدابري التنفيذ العامة- ١

  القوانني

ديها واألحكام املتعلقة مبا يسمى باجلرائم      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إصالح قانون العقوبات ل           - ٣٦٤
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وخباصة         ٨ و ٧ و ٦الدولية لكي تدرج اجلرائم الواردة يف املواد        

، اليت تصنف، كجرمية حرب، جتنيد أو تعبئة األطفال الذين تقل أعمارهم عـن              ٨من املادة   ) ٣٦) (ب(٢يف الفقرة   
  .نة يف القوات املسلحة الوطنية أو إشراكهم فعلياً يف أعمال القتالمخس عشرة س

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع وترية جهودها من أجل إصالح قانون العقوبـات، وذلـك                  - ٣٦٥
لتعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحـة واستخدامهم              

  . أعمال القتاليف

  النشر والتدريب

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦تالحظ اللجنة مع التقدير أن خطة العمل الوطنية للدولة الطرف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة                  -٣٦٦
. تتوخى زيادة املعارف واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان داخل نظام التعليم ويف أوساط العموم على حد سواء               

 القوات املسلحة للدولة الطرف توفر التدريب فيما يتعلق بـالربوتوكول االختيـاري             كما تالحظ مع التقدير أن    
غري اللجنة تشعر بالقلق ألن أنشطة الدولة       . واملسائل ذات الصلة بالتعاون مع فرع احتاد إنقاذ الطفولة يف السويد          

صر بصفة عامة على القوات     الطرف للنشر والتدريب فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري على الصعيد الوطين تقت          
  .املسلحة والتدريب العسكري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدأب على توفري أنشطة التدريب فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري   - ٣٦٧
كما توصيها بأن تعد بـرامج منهجيـة   . لقواهتا املسلحة وللموظفني املزمع نشرهم يف إطار العمليات الدولية   

قيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع فئات املهنيني املعنيني الذين للتوعية والتث
يعملون مع األطفال ولصاحلهم، مثل املدرسني والسلطات اليت تعمل لصاحل األطفال مـن طـاليب اللجـوء                 

  . والقضاةواملهاجرين القادمني من البلدان املتأثرة بالرتاعات املسلحة ومعهم واحملامني

   جتنيد األطفال- ٢

  األنشطة العسكرية الطوعية للشباب

 سنة ممن يشاركون يف ١٨حتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن املتطوعني الذين تقل أعمارهم عن   - ٣٦٨
يف أنشطة الشباب املوجهة حنو الدفاع اليت تنظمها هيئات الدفاع الطوعي ال ميكن اعتبارها نوعاً مـن التجنيـد                   

 سنة ممن يتسجلون يف هـذه       ١٨كما تالحظ أن املتطوعني الذين تقل أعمارهم عن         . القوات املسلحة السويدية  
غري أن اللجنة تالحظ أن املتطوعني الذين تقل أعمارهم عن          . الدورات حيتاجون ملوافقة آبائهم أو أولياء أمورهم      
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وترى أن توفري هـذه     . استعمال األسلحة النارية   سنة ممن يشاركون يف هذه األنشطة الشبابية يتدربون على           ١٨
لألطفال ليس مطابقاً متاماً لروح الربوتوكول االختياري الذي " عنصراً عسكرياً"األنواع من األنشطة اليت تتضمن 

  .يشدد على أن ظروف السلم واألمن ال غىن عنها لتوفري احلماية الكاملة لألطفال

رفع السن الدنيا للمتطوعني الذين يشاركون يف التدريب علـى          تشجع اللجنة الدولة الطرف على        - ٣٦٩
 سـنة بغيـة احتـرام روح     ١٨ إىل   ١٦استعمال األسلحة النارية الذي توفره هيئات الدفاع الطوعي مـن           

وتوصي الدولة الطرف   . الربوتوكول االختياري بشكل تام وتوفري احلماية الكاملة لألطفال يف مجيع األحوال          
يئات الدفاع الطوعي اليت توفر التدريب على استعمال األسلحة النارية والتدريب من النوع بأن تقدم جلميع ه

 سنة ما يكفي من املعلومات والتدريب فيما يتعلق بأحكام الربوتوكـول  ١٨العسكري ملن تقل أعمارهم عن    
  .االختياري وغري ذلك من املعايري الدولية ذات الصلة

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٣

  محاية الضحايا

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف، اليت تعد من بني البلدان األوروبية الرئيسية املصدرة لألسلحة، قد شاركت   - ٣٧٠
بنشاط يف التعاون الدويل واإلقليمي املتعلق مبراقبة صادرات األسلحة، مبا يف ذلك وضع معايري ومبادئ لتعزيز روح                 

ار ألمهية الشفافية فيما يتعلق بالنفقات العسكرية وااللتزامات الدولية بـشأن           املسؤولية يف نقلها، وروجت باستمر    
كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفذ سياسة متطورة ملراقبـة صـادرات             . مراقبة صادرات األسلحة وإنتاجها   

دولة الطرف، تأسـف  وإن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها صادرات األسلحة املتزايدة لل      . األسلحة على الصعيد الوطين   
لكون القوانني واملبادئ التوجيهية السويدية ال تشري بشكل صريح إىل إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، بغرض                
إلغاء التجارة يف املواد احلربية مع البلدان اليت يشارك فيها أشخاص مل يبلغوا سن الثامنة عشرة مشاركة مباشرة أو يف 

  . قواهتا املسلحـة أو مجاعات مسلحة غري القوات املسلحة التابعة للدولةأعمال القتـال كأفـراد يف

  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن حتظر قوانينها احمللية ومبادئهـا التوجيهيـة وممارسـتها                   - ٣٧١
باشرة من  فيما يتعلق بصادرات األسلحة وغريها من املعدات العسكرية بشكل صريح الصادرات املباشرة وغري امل             

 سنة بشكل ١٨األسلحة وغريها من املعدات العسكرية إىل البلدان اليت قد يشارك فيها أشخاص تقل أعمارهم عن 
  .مباشر يف أعمال القتال كأفراد يف قواهتا املسلحة، أو يف مجاعات مسلحة غري القوات املسلحة التابعة للدولة

  املساعدة املالية وغريها من أشكال املساعدة

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لدعمها املايل اهلائل ألنشطة ثنائية ومتعددة األطراف هتدف إىل محاية ودعم                 - ٣٧٢
األطفال الذين تضرروا بسبب الرتاعات املسلحة وترحب، على وجه اخلصوص، بكون الوكالة السويدية للتنمية              

ة باملسامهات السنوية للدولـة الطـرف يف   وترحب اللجن. الدولية تويل بكل وضوح اهتماماً كبرياً حلقوق الطفل 
وكاالت وهيئات متعددة تابعة لألمم املتحدة لديها برامج خاصة باألطفال املتضررين بسبب احلرب، وخباصة يف               

كما تالحظ مع التقدير الـدعم      . اليونيسيف ويف نشاط املمثل اخلاص لألمني العام لألطفال والصراعات املسلحة         
  .لف املنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليةاملايل املقدم إىل خمت
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز دعمها املايل وغري ذلك من أشكال املساعدة من أجل   - ٣٧٣
تنفيذ الربوتوكول االختياري تنفيذاً تاماً، مبا يف ذلك أنشطتها الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل معاجلـة                

طفال املشاركني يف الرتاعات املسلحة، مع تركيز خاص على العمل الوقائي وعلى التعـايف              مسألة حقوق األ  
  .البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا األفعال املنافية للربوتوكول االختياري

   التدابري املعتمدة فيما يتعلق برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي- ٤

  ري إعادة اإلدماج االجتماعيتداب

/  متـوز  ١يف  ) ٢٠٠٥:٤٢٩(ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون املتعلـق باملمثل اخلاص لألطفـال غري املرافَقني              -٣٧٤
. جلميع األطفال غري املرافقني الذين يطلبون اللجوء يف السويد        ) راعٍ(، الذي ينص على أن يكون هناك ممثل         ٢٠٠٥يوليه  

  .قلق أن تعيني املمثلني قد يستغرق وقتاً طويالً وأن عدد املمثلني غري كاف لتلبية االحتياجات الفعليةغري أهنا تالحظ ب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة تعديل القانون املتعلق باملمثل اخلاص لألطفال غـري                  - ٣٧٥
 غري املـرافقني الـذين ُجنِّـدوا أو         لألطفال) راعٍ(بغية تسريع عملية تعيني ممثل      ) ٢٠٠٥:٤٢٩(املرافقني  

.  ساعة من وصول الطفل إىل السويد      ٢٤اسُتخِدموا يف أعمال القتال ويطلبون اللجوء يف السويد يف غضون           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر جلميع املمثلني املسجلني يف السجل تدريباً كافياً، يويل اهتماماً خاصاً                

  .ل الذين ُجنِّدوا أو استخِدموا يف أعمال القتاللالحتياجات النفسية لألطفا

وتالحظ اللجنة أن املسؤولية عن إيواء األطفال غري املرافقني امللتمسني للجوء والذين ُجنِّدوا أو استخِدموا   - ٣٧٦
وافق وتالحظ بقلق أنه مل ي.  من جملس اهلجرة إىل السلطات البلدية٢٠٠٦يوليه /يف أعمال القتال قد ُنِقلت يف متوز

سوى عدد قليل من البلديات على إيواء األطفال غري املرافقني امللتمسني للجوء وأن هؤالء األطفال بينما ينتظرون             
وألن البلديات لديها سلطات واسعة فيما يتعلق باحلكم الذايت، فإن اللجنة           . إجياد مأوى يودعون يف مأوى مؤقت     

  . مجيع البلدياتقلقة من أن تقدمي اخلدمات قد ال يكون كافياً يف

وتالحظ اللجنة كذلك أن جملس اهلجرة السويدي ينبغي أن يقدم معلومات للهيئات السويدية األخـرى عـن                   -٣٧٧
  .األطفال امللتمسني للجوء الذين أُشرِكوا يف نزاعات مسلحة، كي يتسىن هلا تقدمي الدعم والرعاية هلؤالء األطفال

أن يستفيد مجيع األطفال غري املرافقني امللتمسني للجوء ممـا         جيب على الدولة الطرف أن حترص على          - ٣٧٨
يكفي من اخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية والصحية واإليواء، بغض النظر عن البلدية اليت جيـري                 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن حترص على أن يتلقى األطفال امللتمسون للجوء الـذين               . إيواؤهم فيها 
  .يف نزاعات مسلحة كل املساعدة املناسبة لتعافيهم البدين والنفسي وإلعادة إدماجهم االجتماعيأُشرِكوا 

كما توصي الدولة الطرف بأن جتمع بشكل ممنهج البيانات املتعلقة باألطفال الالجـئني وامللتمـسني                 - ٣٧٩
ويف هـذا   . القتال يف اخلـارج   للجوء واملهاجرين اخلاضعني لواليتها والذين ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف أعمال           

املتعلق مبعاملة األطفال   ) ٢٠٠٥(٦الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتيط علماً بتعليقها العام رقم            
  .غري املرافقني واملنفصلني عن أسرهم خارج بلداهنم األصلية
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   املتابعة والنشر- ٥

  املتابعة

ابري املناسبة اليت تكفل تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً،         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التد         - ٣٨٠
واجملالس احمللية والبلـديات    ) Riksdag(والربملان  ) Regeringen(وذلك، ضمن مجلة أمور، بإحالتها إىل احلكومة        

حلـرس  وأمني املظامل لشؤون األطفال والقوات املسلحة السويدية واملفتشية السويدية للمنتجات االسـتراتيجية وا            
  .الوطين وهيئات الدفاع الطوعي لكي تنظر فيهـا على النحو املناسب وتتخذ إجراءات إضافية بشأهنا

  النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير األويل الذي قدمته وهذه املالحظات اخلتاميـة الـيت                  - ٣٨١
 منها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال       اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع لألطفال وآلبائهم عرب مجلة وسائل         

كما توصيها بأن جتعل الربوتوكول االختياري معروفاً على نطاق واسع لدى العموم بغية إثارة . حقوق اإلنسان
  .النقاش والوعي فيما يتعلق به وبتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- ٦

، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تـدرج          من الربوتوكول االختياري   ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣٨٢
معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الرابع مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،              

  . من االتفاقية٤٤وفقاً للمادة 

  كازاخستان: املالحظات اخلتامية

 يف جلستيها (CRC/C/KAZ/3)ث لكازاخستان نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني اجملّمعني الثاين والثال     - ٣٨٣
، واعتمـدت يف    ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٣٠، املعقودتني يف    )SR.1242 و CRC/C/SR.1241انظر   (١٢٤٢ و ١٢٤١

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران٨، املعقودة يف ١٢٥٥جلستها 

   مقدمة- ألف 

لثالث للدولة الطرف، اللذين أعطيا صورة عامة واضحة عن حالـة           ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريني الثاين وا       -٣٨٤
. (CRC/C/KAZ/Q/3/Add.1)األطفال يف الدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل الـيت طرحتـها اللجنـة             

  .ستوىوتالحظ اللجنة مع التقدير احلوار املفتوح والبّناء الذين أجرته مع الوفد املتعدد القطاعات والرفيع امل

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

  :حتيط اللجنة علماً بالتدابري واإلجراءات التالية  - ٣٨٥
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، والقاضي بإنشاء جلنـة محايـة   ٢٠٠٦يناير / الصادر يف كانون الثاين٣٦ة رقم ـقرار احلكوم   )أ(  
  حقوق األطفال؛

 بشأن الربنامج احلكومي إلصالح ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخ ١٤٣٨املرسوم الرئاسي رقم   )ب(  
  ؛٢٠١٠- ٢٠٠٥وتنمية نظام الرعاية الصحية يف مجهورية كازاخستان للفترة 

، ٢٠١٠- ٢٠٠٥الربنامج احلكومي للنهوض بقطاع التعليم يف مجهورية كازاخـستان للفتـرة              )ج(  
  ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١١خ  املؤر١٤٥٩املصّدق عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

، املصّدق عليه مبوجـب     ٢٠٠٥- ٢٠٠٣برنامج احلد من الفقر يف مجهورية كازاخستان للفترة           )د(  
  .٢٠٠٣مارس / آذار٢٦ املؤرخ ٢٩٦قرار احلكومة رقم 

إلنسان، وترحب اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق ا  - ٣٨٦
  :٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )أ(  

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  )ب(  

  .اتفاقية حظر االتِّجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري  )ج(  

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

   التنفيذ العامة تدابري- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦، والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة (

  التوصيات السابقة للجنة

، (CRC/C/15/Add.213)تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد نفّذت البعض من التوصيات السابقة للجنة   - ٣٨٧
معاجلة كافية، ومن ذلك التوصيات املتـصلة       إال أهنا تعرب عن األسف ألن العديد من هذه التوصيات مل ُيعالَج             

بالتشريعات، والرصد املستقل، ووضع خطة عمل وطنية، والبيئة األسـرية، واألطفـال احملـرومني مـن بيئـة                  
الرعاية البديلة، واألطفال الالجئني، وقضاء األحداث، واالستغالل االقتصادي، واالسـتغالل اجلنـسي،            /أسرية

  . الشوارعواالتِّجار باألطفال، وأطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل ما يف وسعها من جهد لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                      - ٣٨٨
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل اليت مل تعالَج حىت اآلن معاجلة كافية، وأن تتابع على النحو الواجب                 

  .تنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية التالية
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  وضع االتفاقية

تالحظ اللجنة مع التقدير أن دستور الدولة الطرف ينص على ترجيح أحكام االتفاقيات الدولية على القـوانني                   -٣٨٩
) ٢٠٠٥(وتالحظ اللجنة بقلق أن القانون املتعلق باالتفاقات الدولية         . الوطنية وانطباقها بشكل مباشر على الصعيد الوطين      

حكام؛ ومع ذلك، ترحب اللجنة مبا أعلنته الدولة الطرف من أن هذا القـانون سـُيلغى                قد يتعارض مع انطباق هذه األ     
  .إال أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم االحتجاج باالتفاقية أمام احملاكم احمللية. مبرسوم رئاسي خالل األشهر املقبلة

طنية وأن تعجِّـل بتنقـيح      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تؤكد ترجيح االتفاقية على القوانني الو            - ٣٩٠
. ، الذي قد حيول دون التطبيق املباشر لالتفاقية يف القوانني احمللية)٢٠٠٥(القانون املتعلق باالتفاقات الدولية   

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلذكاء الـوعي يف صـفوف                 
بيِّ   .ن إمكانية االحتجاج باالتفاقية أمام احملاكم الوطنيةالعاملني يف النظام القضائي حىت ُت

  التشريعات والتنفيذ

تنوه اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنسيق تشريعاهتا بغية جعلها أكثر توافقاً مـع أحكـام                   - ٣٩١
مـع مبـادئ االتفاقيـة    االتفاقية، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن بعض اجلوانب من التشريعات احمللية ال تتفق             

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة     . وأحكامها، ومن بينها التشريعات املتعلقة بعمل األطفال واستغالهلم يف اجلنس         
  .عن قلقها ألن التشريعات القائمة ال تنفَّذ تنفيذاً فعاالً

ـ               - ٣٩٢ ادئ االتفاقيـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر يف تنسيق تشريعاهتا جلعلها متوافقة مع مب
  .وأحكامها، ويف تعزيز إنفاذ التشريعات احمللية

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق وضع األحكام القانونية واللوائح التنظيمية   - ٣٩٣
املناسبة، احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرمية أو الشهود عليها، أي األطفـال                
ضحايا اإليذاء، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالتِّجار، واألطفال الشهود           
على هذه اجلرائم، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة   

املرفقة بقرار اجمللـس االقتـصادي      (شهود عليها   بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية وال        
  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي رقم 

  خطة العمل الوطنية

تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لوضع خطة عمل وطنية، وباعتزامها اعتماد برنامج معنون                 - ٣٩٤
اللجنة يساورها القلق ألن هذا الربنامج يركز بصورة أساسية إال أن . ٢٠١١- ٢٠٠٦للفترة " أطفال كازاخستان"

على قضايا احلماية وال يشمل التشكيلة الكاملة حلقوق الطفل، وبالتايل ال ميكن اعتباره مبثابة خطة عمل وطنيـة                  
"  لألطفالعامل صاحل"تستجيب للشروط الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة للجنة ويف الوثيقة اخلتامية املعنونة      

  .٢٠٠٢مايو /الصادرة عن الدورة االستثنائية املعنية باألطفال اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيار
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لضمان توافقه مع اتفاقية    " أطفال كازاخستان "توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتعديل برنامج           - ٣٩٥
ين شامل ومتعدد القطاعات إلعمال حقوق الطفـل، وأن         حقوق الطفل، وأن تعتمد هذا الربنامج كإطار وط       

  .ختصص له املوارد البشرية واملالية الكافية

  التنسيق

غري أن اللجنة ال    . ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة املعنية حبماية حقوق األطفال هبدف تنسيق تنفيذ االتفاقية             - ٣٩٦
يت ُيفترض أن تشمل التشكيلة الكاملة حلقوق األطفال، قد يزال يساورها القلق ألن الوالية املنوطة هبذه اللجنة، وال

  . تكون حمدودة بسبب عمل هذه اللجنة حتت إشراف وزارة التعليم والعلوم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن تشمل الوالية املنوطة باللجنة املعنية حبماية حقـوق                  - ٣٩٧
 االتفاقية، وأن توفر هلا املوارد املالية والبشرية الكافية، مبـا           األطفال إعمال مجيع احلقوق املنصوص عليها يف      

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولـة الطـرف إىل          . يكفل التنسيق الفعال والشامل إلعمال حقوق األطفال      
  .(CRC/GC/2003/5) بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ٥التعليق العام للجنة رقم 

  تقلالرصد املس

الذي يهدف " محاية حقوق الطفل وإنشاء آليات للرصد"ترحب اللجنة بوضع املشروع النموذجي املعنون   - ٣٩٨
إىل إنشاء مكتب ألمني املظامل ُيعىن حبقوق األطفال يف كل منطقة من مناطق كازاخستان، إال أهنا تشعر بالقلق ألن 

 ال يتمتعان بصالحية تلقّي الشكاوى الفردية املتعلقـة         مكتب املفوض املعين حبقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل       
كما ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن مكتب أمني املظامل ال يعمل كمؤسسة            . بانتهاك حقوق األطفال والتحقيق فيها    

  .مستقلة ومل ُينشأ مبوجب الدستور أو مبوجب تشريع

عين حبقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعهد إىل مكتب املفوض امل  - ٣٩٩
بوالية واضحة تتمثل يف رصد حالة حقوق األطفال وتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللـي                

، املرفقة بقرار اجلمعية العامة "مبادئ باريس("وفقاًَ للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        ). ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤

توفر ملكتب أمني املظامل املوارد البشرية واملالية الالزمة لالضطالع بواليته وأن حترص على أن يكون للمكتب                
 أن تراعي مراعاة    ويف إطار هذه اإلجراءات، ينبغي للدولة الطرف      . آلية تتيح لألطفال إمكانية رفع الشكاوى     

بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املـستقلة يف تعزيـز           ) ٢٠٠٢(٢تامة التعليق العام للجنة رقم      
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة من جهات من بينها مفوضية             . ومحاية حقوق الطفل  

  ).اليونيسيف(حدة للطفولة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املت

  ختصيص املوارد لألطفال

تالحظ اللجنة االرتفاع الكبري يف االعتمادات املخصصة يف امليزانية الوطنية خلدمات التعليم، والثقافـة،                - ٤٠٠
غري أن اللجنة يـساورها القلـق إزاء        . والصحة، والضمان االجتماعي، واملساعدة االجتماعية اخلاصة باألطفال      
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، ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣ املتواضع للحصة املخصصة هلذه البنود من الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة مـن               االرتفاع
. وإزاء اخنفاض النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة مليزانية الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعية        

 الالزمة للقيام بالتحسينات الـضرورية العاجلـة يف         لذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر الوسائل         
  . قطاعات التعليم والصحة والضمان االجتماعي، وال سيما يف جمال مساعدة األسرة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد، يف سياستها املتعلقة بامليزانية، أولوياهتا يف جمال حقوق األطفال   - ٤٠١
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً ألحكام           . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 من االتفاقية، زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وال سيما               ٤املادة  
واملهمـشني  احلقوق املتصلة بالصحة والتعليم ودعم األسرة، وذلك بتوجيه عناية خاصة لألطفال احملـرومني              

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن        . واملهملني بغية احلد من التفاوتات وأوجه القصور وعدم املساواة        
  . تعزز مهارات احلكومات احمللية يف جمال ختطيط وإدارة امليزانيات املخصصة لتلبية احتياجات األطفال وأسرهم

  مجع البيانات

إال أهنا ُتعرب عن أسفها لعـدم       . ة املقدمة يف التقرير ويف الردود اخلطية      تالحظ اللجنة البيانات املستفيض     - ٤٠٢
تلقيها بيانات مفصَّلة عن جماالت هامة يف االتفاقية، كاألطفال الالجئني، وإيذاء األطفال وإمهـاهلم، واألطفـال                

ار، وإساءة استعمال املواد، ضحايا االستغالل اجلنسي، مبن فيهم األطفال املستغلون يف البغاء واملواد اإلباحية واالجت
  .أو املقيمني يف الشوارع/وعمل األطفال، واألطفال العاملني و

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة   - ٤٠٣
األطفال واحلرص على   حبقوق األطفال دون الثامنة عشرة، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفة من              
الريفيـة، واخللفيـة    /أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب فئات منها اجلنس، والعمر، واملناطق احلـضرية            

  .االجتماعية واالقتصادية، والتوزيع اجلغرايف

  نشر االتفاقية

نطاق واسع  ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بدعم من اليونيسيف، لنشر االتفاقية على                - ٤٠٤
غري أن اللجنة ال يزال يساورها القلق ألن التعليم املنهجي ملبادئ . يف خمتلف أرجاء البلد وإذكاء الوعي بأحكامها      

االتفاقية وأحكامها مل يشمل حىت اآلن مجيع املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال وألجلهم، وألن حقوق اإلنسان 
سية يف كافة مراحل التعليم، وألن مستوى الوعي باالتفاقية يف صفوف اجلمهور مل ُتدرج حىت اآلن يف املناهج الدرا

  .عامة، وال سيما يف املناطق الريفية ويف صفوف األطفال أنفسهم، يظل على ما يبدو ضعيفاً

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٠٥

كومية واجلهات املعنيـة   أن تواصل وتضاعف جهودها، بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احل           )أ(  
األخرى، هبدف إذكاء الوعي مببادئ االتفاقية وأحكامها، ونشر االتفاقية يف خمتلف أرجاء البلد، مع توجيـه                

  عناية خاصة للمناطق النائية والريفية؛
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أن تويل اهتماماً خاصاً إلدراج التعليم املنهجي ملبادئ االتفاقية وأحكامها يف املناهج الدراسية   )ب(  
   مجيع مراحل التعليم؛يف

أو التحـسيس حبقـوق     /أن تضاعف جهودها الرامية إىل توفري التدريب الكايف واملنهجي و           )ج(  
األطفال يف صفوف الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، كاملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني،                 

ملدرسني، ومدراء املدارس، واجلامعيني، واألخصائيني     والربملانيني، والقضاة، واحملامني، واملوظفني الصحيني، وا     
  .االجتماعيني، وغري ذلك من الفئات، حسب ما تقتضيه احلاجة

  التعاون مع اجملتمع املدين

تالحظ اللجنة أن املنظمات غري احلكومية تشارك يف مجع البيانات وتتابع إعداد التقارير الدورية للدولة                 - ٤٠٦
  .قلق ألن التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع اجملتمع املدين غري كاٍفإال أهنا تشعر بال. الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تعاوهنا وتنسيقها مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف   - ٤٠٧
  .تنفيذ االتفاقية ورصدها

   املبادئ العامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  زعدم التميي

إال أهنا تشعر بالقلق    . تالحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود كربى ملكافحة التمييز              - ٤٠٨
طفل "إزاء االستخدام املستمر، يف التشريعات واملواد الرمسية اليت تصدرها الدولة الطرف، أللفاظ جارحة من قبيل 

  ".طفل غري شرعي"و" عاجز

الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة شىت أشكال التمييز تشجع اللجنة الدولة   - ٤٠٩
بوسائل من بينها إصدار تشريعات تنص على املساواة بني اجلنسني، كما حتث الدولة الطرف علـى وقـف                  

  .استخدام ألفاظ جارحة جتاه األطفال املعوقني واألطفال املولودين خارج نطاق الزواج

  مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة أن مصاحل الطفل الفضلى مكرسة يف الدستور ويف قوانني عدة، إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء   - ٤١٠
  .عدم احترام وتنفيذ هذا املبدأ بالقدر الكايف يف مجيع اللوائح التنظيمية، ويف مجيع اجملاالت ولصاحل مجيع األطفال

لى حنو يكفل فهم املبدأ العام ملصاحل الطفل الفضلى،         توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها ع        - ٤١١
وإدراجه وإعماله على النحو الالزم يف مجيع األحكام القانونية واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر بـشكل              
  .مباشر أو غري مباشر يف حياة األطفال، مع توجيـه عنايـة خاصـة لألطفـال املنتميـن إىل الفئات الضعيفة
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  م آراء الطفلاحترا

تالحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل ُمكرٌَّس يف الدستور ويف بعض القوانني، وأن الدولة الطـرف                   - ٤١٢
وتعـرب  . بصدد النظر يف إلغاء القانون الذي حيدد السن القانونية اليت ُتؤهِّل الطفل إلبداء آرائه بعشر سـنوات                

  . من االتفاقية تنفيذاً تاما١٢ًاملواقف الثقافية قد حتول دون تنفيذ املادة اللجنة عن قلقها ألن املمارسات التقليدية و

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤١٣

أن تشجع وتيسِّر، داخل األسرة ويف املدرسة ويف إطار اإلجراءات القـضائية واإلداريـة،                )أ(  
سب قدرة كل طفل علـى إبـداء آرائـه،    احترام آراء األطفال ومشاركتهم يف كافة املسائل اليت هتمهم، ح   

  ؛)بدالً من اعتماد السن القانونية احملددة بعشر سنوات(وحسب عمره ودرجة نضجه 

أن تتوّخى أسلوباً منهجياً إلذكاء وعي اجلمهور حبقوق األطفال يف املشاركة، وأن تشجع على   )ب(  
  تمع ويف إطار النظام اإلداري والقضائي؛احترام آرائهم داخل األسرة ويف املدرسة ومؤسسات الرعاية ويف اجمل

أن تكفل مشاركة األطفال واملنظمات املعنية باألطفال يف إعداد وتنفيذ اخلطـط والـربامج                )ج(  
اإلمنائية الكربى يف البلد، كاخلطط اإلمنائية الوطنية، وخطط العمل، وامليزانيات السنوية، واستراتيجيات احلد             

  من الفقر؛

توصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفـل يف أن              أن تراعي ال    )د(  
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ُيستمع إىل آرائه، املعقود يف 

   احلقوق واحلريات املدنية- ٣
  )من االتفاقية) أ(٣٧، واملادة ١٧- ١٣، واملواد ٨، واملادة ٧املادة (

  الوصول إىل املعلومات املناسبة

لجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتزويد املدارس يف خمتلف مناطق البلـد حبواسـيب     حتيط ال   - ٤١٤
وعالوة على ذلك، ترحب اللجنة بتنقيح الكتـب املدرسـية          . إضافية وزيادة فرص الوصول إىل شبكة اإلنترنت      

عدة قنوات تلفزيونيـة، وإزاء  إال أهنا تشعر بالقلق إزاء انتشار مشاهد العنف اليت تنقلها         . وبإدخال كتب جديدة  
التقدم البطيء يف اختاذ التدابري الفعالة الكفيلة حبماية األطفال من التعرض للمواد اليت تضر برفاههم، مبا فيها العنف 

  .واملواد اإلباحية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤١٥

إىل شبكة اإلنترنت، وأن تعلم أن تعزز خطة تزويد املدارس باحلواسيب وإتاحة فرص الوصول   )أ(  
  األطفال كيفية استخدام املعلومات الغزيرة املتاحة هلم استخداماً كفؤاً ومسؤوالً؛
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أن تعجِّل باعتماد اللوائح التنظيمية الالزمة ملنع وسائط اإلعالم من بث ونشر املواد اليت قد                 )ب(  
  .لعاطفيتؤثر تأثرياً سلبياً على منو األطفال العقلي واالجتماعي وا

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تنّوه اللجنة مبا تبذله احلكومة من جهود الستئصال سوء املعاملة والعقوبة املهينة يف املـدارس الداخليـة                  - ٤١٦
ن تقارير تفيد بأن هذه     إال أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما وردها م        . واملآوى واإلصالحيات ومراكز االحتجاز   

السلوك القاسي واملهني ال يزال قائماً، وإزاء حمدودية فرص اإلبالغ عن مثل هذه املعاملة والتعويض لضحايا هذه                 
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت وردهتا عن ممارسات التنّمر،             . االنتهاكات حلقوق الطفل  
ق التهديد يف صفوف أطفال املدارس، وهي ممارسات تشكل يف أحيان كثرية ردة فعل              واإلهانة واالبتزاز عن طري   

  .على الظروف السائدة داخل األسرة ويف املدرسة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجِّل بالقيام مبا يلي  - ٤١٧

كرامـة  أن تضاعف جهودها الرامية إىل استئصال مجيع أشكال املعاملة املهينة والتعدي على               )أ(  
  األطفال يف املدرسة، ويف املدارس الداخلية، ويف املآوى، ويف اإلصالحيات ومراكز االحتجاز؛

أن توسِّع وتيسِّر املرافق اليت تتيح لألطفال إمكانية رفع الشكاوى يف حالة سوء معاملتهم يف                 )ب(  
  األطفال؛هذه املؤسسات، وأن حترص على مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم اليت ُترتكب حبق 

أن توفِّر تدريباً مكثفاً ملوظفي هذه املؤسسات بغية إذكاء وعيهم حبقوق الطفـل وتعميـق                 )ج(  
  إدراكهم هلذه احلقوق، مع احلرص على ضمان تعميق هذا الوعي بشكل صارم داخل هذه املؤسسات أيضاً؛

ويف املدرسـة، وأن    أن حتسس املدرسني بعواقب املضايقة والتنّمر بني التالميذ داخل الفصل             )د(  
  .تشجع املدارس على اعتماد خطط عمل ملكافحة هذه السلوك اخلشن واملهني

  العقوبة البدنية

تعرب اللجنة عن تقديرها لكون العقوبة البدنية تعترب ممارسة غري قانونية يف املدارس ويف النظـام القـضائي                    - ٤١٨
وجود أية أحكام قانونية حمددة حتظر العقوبة البدنية يف مراكز إال أهنا تعرب عن أسفها لعدم . ومؤسسات الرعاية البديلة

احلضانة واملدارس العسكرية ويف إطار الرعاية اليت يوفرها األقارب ويف مكان العمل، وألن املمارسة الفعلية تـبني أن                  
  . بعض األماكناألطفال ال يزالون خيضعون للعقوبة البدنية رغم األحكام القانونية اليت حتظر هذه املمارسة يف

 بشأن حق الطفل ٨حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم   - ٤١٩
  ):CRC/GC/2006/8(يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

   للعقوبة البدنية يف مجيع األماكن؛أن تضّمن قوانينها أحكاماً حتظر صراحة إخضاع األطفال  )أ(  

  أن تضطلع بأنشطة التوعية يف صفوف اجلمهور والفئات املهنية؛  )ب(  
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أن تشجع أساليب إجيابية وخالية من العنف وتقوم على املشاركة لتنشئة األطفال وتربيتهم،               )ج(  
  وتعزز وعي األطفال حبقهم يف احلماية من مجيع أشكال العقوبة البدنية؛

  .ن تلتمس املساعدة من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةأ  )د(  

  متابعة دراسة األمني العام عن العنف ضد األطفال

تشري اللجنة إىل الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، وتوصي الدولة الطرف   - ٤٢٠
  :مبا يلي

نفيذ التوصيات العامة واحملددة الواردة يف تقريـر اخلـبري          أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لت       )أ(  
مع مراعاة النتائج   ) A/61/299الوثيقة  (املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال           

 ٧ إىل ٥املعقودة يف الفترة من (واالستنتاجات اليت متخضت عنها املشاورات اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى 
  باستضافة سلوفينيا؛) ٢٠٠٥يوليه /متوز

أن تستخدم هذه التوصيات كأداة الختاذ ما يلزم من إجراءات باالشتراك مع اجملتمع املدين،                )ب(  
وال سيما مبشاركة األطفال أنفسهم، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي، 

وسة تكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنـف           وأن تسعى بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملم      
  وإساءة املعاملة هذه والتصدي هلا؛

أن تلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان              )ج(  
  .ومنظمة الصحة العاملية لألغراض املشار إليها أعاله

  ة البديلة البيئة األسرية والرعاي- ٤
  ،٢١ إىل ١٩، واملواد ١١ إىل ٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (

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

  البيئة األسرية

املتعلقة ترحب اللجنة مبا تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة يف جمال التوعية لتحسيس الوالدين بالقضايا   - ٤٢١
إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص املوظفني الفنيني املدربني علـى حتديـد              . بتربية األطفال وإسداء النصح هلم    

املشاكل األسرية والتصدي هلا، وإزاء عدم توفر الدعم املايل الكايف وغري ذلك من املنافع، مبا فيها السكن الالئق،                  
االً، وال سيما األسر اليت تواجه أزمات جراء الفقر، واألسر اليت ترعى أطفاالً اليت حتصل عليها األسر اليت ترعى أطف

اإليدز واألسر املعيشية اليت يرعاها والد وحيد؛ كما تشعر /معوقني أو أطفاالً مصابني بفريوس نقص املناعة البشري
  .ألطفال وإمهاهلماللجنة بالقلق ألن نقص الدعم األسري وخدمات التدخل حلل األزمات يفضي إىل ترك ا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٢٢
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أن تستمر يف أنشطة التوعية بالقضايا املتعلقة بتنشئة األطفال ملنع حاالت فصل األطفال عن                )أ(  
  أسرهم وإمهاهلم واحلد منها؛

جتماعيون، أن تزيد يف عدد املوظفني الفنيني املدربني تدريباً جيداً، مبن فيهم األخصائيون اال              )ب(  
  املعنيني مبساعدة الوالدين على تنشئة أطفاهلم وتزويدهم بتدريب مستمر وهادف ويراعي نوع اجلنس؛

أن تزيد يف الدعم املقدم إىل األسر اليت ترعى أطفاالً، وال سيما األسر الفقرية واألسر الـيت                   )ج(  
يت يرعاها والد وحيد، وذلك بوسائل منها اإليدز واألسر ال/ترعى أطفاالً مصابني بفريوس نقص املناعة البشري

  توفري اإلعانات املالية والسكن الالئق؛

أن توفر خدمات جمتمعية تركز على األسرة لألسر اليت تواجه مشاكل اجتماعية واألسر اليت                )د(  
  .دماتترعى أطفاالً يعانون من صعوبات يف النمو أو إعاقات أو مشاكل صحية، وأن توفر الدعم املايل هلذه اخل

  الرعاية البديلة

ترحب اللجنة باملبادرة اليت اختذهتا الدولة الطرف للمضي قدماً حنو إنشاء نظام رعاية يوفر احلضانة داخل   - ٤٢٣
إال أن اللجنة ال يزال يساورها القلق لعدم إحراز أي تقدم يف ختفيض العدد الكبري لألطفـال املهملـني                   . األسرة

. ودعني يف مؤسسات، وتعرب عن قلقها إزاء األوضاع السائدة يف هذه املؤسسات           واملشردين، وعدد األطفال امل   
كمـا  . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العناية احملدودة باألطفال الصغار وحباجتهم إىل العيش داخل بيئة أسـرية           

مني من رعايـة الوالـدين،   تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت وردهتا بشأن العدد الكبري من األطفال احملرو 
وخباصة األطفال املهملون، والذين يتعرضون لالعتقال واإليداع يف نفس املرافق املغلقة إىل جانب األطفال املشتبه               

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن بعض األطفـال الـذين تتجـاوز          . بارتكاهبم جرمية جنائية أو املتهمني بذلك     
اع برعاية الدولة غري مهيئني لتحمل املسؤولية اليت تترتب على حياة الكبار وألهنم             أعمارهم السن القانونية لالنتف   

  .غري مؤهلني مجيعاً لالنتفاع خبدمات أخرى

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع مراعاة التوصيات املنبثقة عن يوم املناقشة العامـة                  - ٤٢٤
  ):٢٠٠٥ (بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

أن تضع سياسات ولوائح تنظيمية وممارسات بشأن الرعاية البديلة، تركز فيها بشكل أكـرب          )أ(  
على برامج مجع مشل العائلة وإعادة التأهيل، وأن حترص على أال يودع األطفال املنفصلون عن أسرهم إطالقاً                 

 الصغار يف بيئة شـبيهة بالبيئـة        ، وأن تسعى إىل إيداع األطفال     )اإلصالحيات(يف مؤسسات شبيهة بالسجن     
  األسرية مع وضع أحكام تنظم زيارات أفراد األسرة؛

أن تضع خطة لرعاية كل طفل حيتاج إىل رعاية خارج األسرة، وتقوم برصد حالة األطفال الذين                  )ب(  
لتبين، ويف غريها يرعاهم أقارب، واألطفال املودعني يف مراكز احلضانة أو يف دور خمصصة يف انتظار إمتام إجراءات ا

  من مؤسسات الرعاية، وذلك بوسائل من بينها الزيارات املنتظمة واالستعراض الدوري خلطط الرعاية؛
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أن تراعي، يف كل ما تتخذه من تدابري، آراء األطفال، وتكفل مصاحلهم الفضلى وتوفر آلية                 )ج(  
  مستقلة تتيح لألطفال إمكانية رفع الشكاوى؛

  املرافق موظفني مدربني على النحو الواجب؛أن توفر يف مجيع   )د(  

أن تعيد توجيه االعتمادات املخصصة يف امليزانيات الوطنية واإلقليمية، مع زيـادة متويـل                )ه(  
  .الربامج واخلدمات اليت تدعم بقاء األطفال يف بيئة أسرية

  التبين

عن التصديق على اتفاقيـة الهـاي       ترحب اللجنة مبشروع القانون املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف و            - ٤٢٥
غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن التوصيات        . املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل         

السابقة للجنة يف هذا الصدد مل تؤخذ بعني االعتبار، وألنه ال توجد سياسة شاملة تتعلق بالتبين على الـصعيدين                   
  . مبا يف ذلك اإلجراءات الفعالة الالزمة لرصد عمليات التبين ومتابعتهااحمللي والدويل،

  :تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٢٦

 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال ١٩٩٣أن تعجل بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام   )أ(  
  ، وأن تتخذ هذه االتفاقية كإطار لقوانينها اجلديدة املتعلقة بالتبين؛التبين على الصعيد الدويل

أن تسعى قدر اإلمكان إىل إتاحة فرص قانونية وفرص أخرى إلعمال حق الطفل يف معرفـة                  )ب(  
  أصله وتوعية اآلباء املتبنني هبذا احلق؛

 إنشاء آلية الستعراض أن تضع سياسة شاملة تتعلق بالتبين وتنص، يف مجلة ما تنص عليه، على  )ج(  
  التبين ورصده ومتابعته؛ 

أن ختصص للهيئة املركزية املعنية بالتبين املوارد املالية والبـشرية الكافيـة لتمكينـها مـن                )د(  
  . االضطالع بواليتها على النحو الواجب يف شىت أصقاع البلد

  اإليذاء واإلمهال

  . املتخذة لتعزيز محاية األطفال من اإليذاء واإلمهالال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة اخلطوات  - ٤٢٧

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٢٨

أن تضع وتنفذ استراتيجية شاملة ملكافحة إيذاء األطفال وإمهاهلم، وال سيما داخل األسـرة                )أ(  
محالت للتوعية وتوفري   ويف املدارس وغريها من املؤسسات واحلد من هاتني الظاهرتني بوسائل من بينها تنظيم              

  الدعم الكايف للمعرضني للخطر من أطفال وأسر؛



CRC/C/45/3 
Page 98 

 

  أن تضع وتنفذ نظاماً فعاالً لإلبالغ عن حاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم؛  )ب(  

  أن تعزز الدعم النفسي والقانوين املقدم إىل األطفال ضحايا اإليذاء واإلمهال؛   )ج(  

ثة أرقام يعمل دون انقطاع إلتاحة االتصال باألطفال، أن توفر خدمة خط هاتفي جماين من ثال         )د(  
  .بالتعاون مع جهات من بينها اليونيسيف واحتاد مراكز إدارة األزمات

   خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٥
  ،٢٦، واملادة ٢٤، واملادة ٢٣، واملادة ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

  األطفال املعوقون

تنوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود للنهوض حبالة األطفال املعوقني، كزيادة خمصصات امليزانية               - ٤٢٩
إال أن اللجنة تعرب عن بالغ القلق إزاء العدد الكبري مـن         . وتوفري التدريب للموظفني يف قطاعي الصحة والتعليم      

تعليمهم يف مدارس ال تتوفر فيها املعدات اخلاصة والكفاءات املهنية الالزمة لتلبية            األطفال املعوقني الذين يتابعون     
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن الطريقة السائدة املستخدمة للتصدي هلذه            . احتياجات هؤالء األطفال  

 املوارد املخصصة للنـهوض  وتالحظ أيضاً استمرار النقص يف. املشاكل ال تزال تكمن يف إنشاء املدارس الداخلية    
  . باخلدمات التعليمية واالجتماعية والصحية املخصصة لألطفال املعوقني واألسر اليت يعيشون فيها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للقيام مبا يلي، مع مراعاة قواعد األمم املتحدة   - ٤٣٠
 ٩وتعليق اللجنة العام رقـم   ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (عوقني  املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للم     

  :بشأن حقوق األطفال املعوقني

أن تعتمد استراتيجية تعليم شاملة وتضع خطة عمل يف سبيل زيادة معدل التحاق األطفـال                 )أ(  
طفال هبدف جتنب ذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس، وأن تركز على توفري خدمات الرعاية النهارية هلؤالء األ

  إيداعهم يف مؤسسات؛

  أن تكفل الرعاية جلميع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛  )ب(  

وتتعاون معها يف عملية النـهوض      ) منظمات اآلباء (أن تدعم أنشطة املنظمات غري احلكومية         )ج(  
  خبدمات الرعاية النهارية اجملتمعية لصاحل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛

  . توقِّع وتصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هباأن  )د(  

  الصحة واخلدمات الصحية

تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود املبذولة يف جمال الصحة، باختاذ إجراءات من بينها تنفيـذ الربنـامج                   - ٤٣١
 اعتمادات امليزانية املخصـصة لقطـاع الـصحة،    ، وزيادة٢٠١٠- ٢٠٠٥الوطين إلصالح قطاع الصحة للفترة     
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إالّ أن اللجنـة ال يـزال       ، والزيادة يف استهالك امللح املُعاجل باليود، وختفيض معدالت وفيات الرضَّع واألطفـال           
يساورها القلق إزاء استمرار حمدودية وصول أطفال املناطق الريفية إىل خدمات الرعاية الصحية املناسبة، وعـدم                

  .ءات موثوقة، وتواصل ارتفاع معدالت الوفيات يف صفوف أطفال املناطق الريفية بوجه خاصتوفر إحصا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٣٢

أن تضع برناجماً شامالً لتحسني صحة األم والطفل بوسائل منها تعزيـز خـدمات الرعايـة                  )أ(  
ات األضعف، وال سيما األطفال الذين يقيمون يف املناطق الصحية األساسية املقدمة إىل األطفال املنتمني إىل الفئ

  الريفية والنائية؛

أن تلتمس املساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية قبل بـدء العمـل، يف كـانون                  )ب(  
  ، بالتعريف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة احلية؛٢٠٠٨يناير /الثاين

يودنة امللح وإغناء الدقيق بغية ختفيض معدل فقر الـدم يف صـفوف             أن تستمر يف عمليات       )ج(  
  األطفال والنساء الالئي بلغن سن اإلجناب؛

أن تضع سياسات وبرامج شاملة لتشجيع االكتفاء باإلرضاع الطبيعي خالل األشهر الـستة               )د(  
  م؛األوىل اليت تلي الوالدة، وأن تعتمد قانوناً وطنياً ينظم تسويق بدائل لنب األ

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة اآلثار السلبية الطويلة األمد الناجتة عن التجـارب                )ه(  
  .النووية السابقة يف موقع سيميباالتينسك وعن كارثة حبر آرال

  صحة املراهقني

رفـاه  "تنوه اللجنة مبا تبذلـه الدولة الطرف من جهود لتشجيع أمناط حياة صحية من خالل برنـامج                   - ٤٣٣
. غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حاالت تعاطي املخدرات وانتشار تناول الكحول والتدخني              ". الشباب

وتشعر . كما ال يزال يساورها القلق إزاء تفشي ظاهرة احلمل يف صفوف املراهقات وارتفاع معدالت اإلجهاض              
  . ألطفالاللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص خدمات الصحة العقلية املخصصة ل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٣٤

  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة اإلدمان، وأن تعزز برنامج التثقيف الصحي يف املدارس؛  )أ(  

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها توفري املعلومات والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابيـة                 )ب(  
التدابري الرامية إىل منع حاالت احلمل غري املرغوبة بوسائل من بينها توفري تشكيلة شاملة للمراهقني، وأن تعزز 

  من وسائل منع احلمل على نطاق واسع وتعميق املعرفة باملسائل املتعلقة بتنظيم األسرة؛
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أن توفر لألطفال الذين يعانون من أمراض عقلية وألسرهم خدمات فعالة يف جمال الـصحة                 )ج(  
، وذلك يف شكل عيادات خارجية ومراكز للرعاية النهارية، مبا يف ذلك وضع برامج موجهة ملكافحة                العقلية

  االنتحار والعنف؛

أن تقوم بدراسة شاملة ومتعددة االختصاصات لتقييم نطاق املشاكل الـصحية يف صـفوف          )د(  
  املراهقني، مبا فيها القضايا املتعلقة بالصحة العقلية؛

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقـوق          ٤ق اللجنة العام رقم     أن تراعي تعلي    )ه(  
  .٢٠٠٣ الصادر يف عام (CRC/GC/2003/4)الطفل 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

اإليدز يف الدولة الطرف، إال أهنـا  /تالحظ اللجنة االخنفاض النسيب يف معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري            -٤٣٥
لقلق إزاء االرتفاع السريع لعدد حاالت اإلصابة بالفريوس املبلغ عنها يف الفترة األخرية، مبا فيها حاالت انتقـال                  تشعر با 

اإليدز من وصم، وإمهـال يف      /الفريوس من األم إىل الطفل، وإزاء ما يتعرض لـه األطفال املصابون واملتأثرون بالفريوس            
 الدولة الطرف ال تزال تشكل ممراً رئيسياً لالجتار باهلريوين مع ما يترتب             كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن     . بعض احلاالت 

  .على ذلك من تأثري كبري على تعاطي املخدرات ومعدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

) ٢٠٠٣(٣توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                 - ٤٣٦
اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص         /وس نقص املناعة البشري   بشأن فري 

  :اإليدز وحقوق اإلنسان/املناعة البشري

أن تضاعف ما تبذله من جهود يف جمال الوقاية عن طريق تنفيذ احلمالت والربامج الرامية إىل   )أ(  
  ، مبا يف ذلك سبل الوقاية منه؛اإليدز/التوعية بفريوس نقص املناعة البشري

أن تعزز التدابري الوقائية بوسائل من بينها تنظيم محالت للتوعية بغية الوقاية مـن انتقـال                  )ب(  
  املرض من األم إىل الطفل؛/الفريوس

أن توفر الدعم النفسي واالجتماعي لألطفـال املـصابني واملتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة                   )ج(  
  هم، وأن تضطلع بأنشطة الدعوة من أجل التدخل املبكر وإشراك األوساط الطبية واالجتماعية؛اإليدز وأُسر/البشري

أن تتخذ التدابري الفعالة الالزمة للتصدي ملا يتعرض لـه األطفـال املـصابون واملتـأثرون                 )د(  
  .اإليدز وأسرهم من وصم ومتييز/بالفريوس

  مستوى املعيشة

واحد قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً خالل العقد املاضي، إال أهنـا ال تـزال   تالحظ اللجنة أن دخل الفرد ال     - ٤٣٧
تشعر بالقلق إزاء التباين بني النمو املطرد للناتج احمللي اإلمجايل واخنفاض مستوى املعيشة لشرائح واسـعة مـن                  
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زالون يعيشون يف   السكان، مبن فيهم الكثري من األطفال وأسرهم، وإزاء ارتفاع النسبة املئوية للسكان الذين ال ي              
فقر، وال سيما يف بعض املناطق األقل منواً، وذلك على الرغم من الربنامج الذي وضعته الدولة الطرف للحد من                   

كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن احلصول على سكن الئق ال يزال يطرح مـشكلة  . ٢٠٠٥- ٢٠٠٣الفقر للفترة  
عاية، وألن الوصول إىل املاء النقي والصاحل للشرب وإىل مرافق للعديد من اُألسر واألطفال الذين يغادرون دور الر

  .التصحاح غري مضمون يف مجيع مناطق البلد

  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧وفقاً ألحكام املادة   - ٤٣٨

 اُألسر أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتحسني مستوى معيشة اُألسر اليت ترعى أطفاالً، وال سيما       )أ(  
  اليت تعيش دون خط الفقر؛

أن تويل اهتماماً خاصاً آلثار الفقر يف صفوف األطفال على ممارسة حقوقهم، وأن تضع برامج   )ب(  
  هادفة ميكن أن تبطل هذه اآلثار السلبية؛

أن تتيح السكن الالئق لُألسر ذات الدخل الضعيف أيضاً، مبا فيها اُألسر العديدة األفـراد،                 )ج(  
  فر السكن لألطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية؛وأن تو

  .أن تكفل الوصول إىل املاء النقي الصاحل للشرب ومرافق التصحاح يف مجيع مناطق البلد  )د(  

   األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية- ٦
  )من االتفاقية ٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

ف من أمهية للتعليم، وذلك باختاذ إجراءات من بينها زيادة تعرب اللجنة عن تقديرها ملا توليه الدولة الطر  - ٤٣٩
، وتعميم التعليم اإللزامي    ٢٠١٠- ٢٠٠٥خمصصات امليزانية، واعتماد الربنامج احلكومي للنهوض بالتعليم للفترة         

 حىت الصفني احلادي عشر والثاين عشر من التعليم الثانوي، وبذل اجلهود لزيادة معدل االلتحاق برياض األطفال               
إال أن اللجنة   . وغريها من املرافق املخصصة للطفولة املبكرة، وبدء العمل بالتعليم قبل االبتدائي اإللزامي ملدة سنة             

تشعر بالقلق ألن العديد من األطفال ال حيصلون على التعليم جماناً، وألن األطفال غري امللتحقني باملدارس أو الذين 
كما تعرب اللجنة عن    . استهم ميثلون نسبة مئوية هامة، وإن كانت منخفضة       يغادرون التعليم الثانوي قبل إمتام در     

  .انشغاهلا ألن جودة التعليم لـم ترق إىل مستوى مرض، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٤٠

ال، وذلك بوضع برامج هادفة     أن تكفل جمانية التعليم اإللزامي وجتعله يف متناول مجيع األطف           )أ(  
ترمي إىل تلبية احتياجات األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، واألطفـال ذوي االحتياجـات                
اخلاصة، واألطفال الالجئني، وأطفال العمال املهـاجرين، واألطفـال املتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة                 

  اإليدز؛/البشري
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ة إىل زيادة معدل االلتحاق مبرافق الطفولة املبكرة، مع إيالء عناية           أن تواصل جهودها الرامي     )ب(  
  ؛)أ(خاصة لفئات األطفال املشار إليها يف الفقرة 

أن تضمن جمانية التعليـم التحضريي قبل االبتدائي لألطفال الذين تبلغ أعمارهم مخسة إىل               )ج(  
  ستة أعوام؛

سائل منها بناء مدارس جديدة وتـوفري معـدات         أن حتّسن نوعية التعليم يف مجيع مراحله بو         )د(  
أفضل جلميع املدارس، وإدخال أساليب تفاعلية للتدريس والتعليم، وتدريب املدرسني وتوسيع نطاق تدريب             

  املدرسني أثناء اخلدمة لكي يشاركوا مشاركة نشطة يف عمليات اإلبداع واإلصالح؛

يونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم أن تلتمس املساعدة الفنية يف هذا الصدد من ال  )ه(  
  ).اليونسكو(والثقافة 

   تدابري احلماية اخلاصة- ٧
  )د(- )ب(، والفقرات الفرعية ٤٠، واملادة ٣٩، واملادة ٣٨، واملادة ٢٢املادة (

  ) من االتفاقية٣٦- ٣٢، واملواد ٣٠، واملادة ٣٧من املادة 

  األطفال الالجئون

فها ألن الدولة الطرف لـم تبذل اجلهود الكافية لتحسني حالة األطفال الالجئني بشكل             تعرب اللجنة عن أس     - ٤٤١
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء العدد الكبري من األطفال الالجئني الذين يعيشون يف أوضاع اقتـصادية                 . فعال

نة عن انشغاهلا إزاء الصعوبات اليت      كما تعرب اللج  . بالغة الشدة، وإزاء حمدودية وصوهلم إىل خدمات التعليم والصحة        
  . يواجهها األطفال الالجئون للحصول على خدمات العالج وإعادة التأهيل املالئمة، عند اقتضاء احلاجة

  :تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وحتث الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٤٤٢

 من االتفاقية ٢٢ ومساعدهتم وفقاً للمادة أن تعتمد قانوناً وطنياً بشأن محاية األطفال الالجئني  )أ(  
  وغريها من املعايري الدولية؛

أن تبذل ما يف وسعها من جهد لضمان متتع األطفال الالجئني متتعاً كامالً مببادئ االتفاقيـة                  )ب(  
  وأحكامها؛

  أن تكفل تسجيل األطفال الالجئني؛  )ج(  

 ١٩٦١ عدميي اجلنسية، واتفاقية عام  بشأن وضع األشخاص١٩٥٤أن تنضم إىل اتفاقية عام   )د(  
  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية؛

  .أن تعزز تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  )ه(  
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  العاملون يف الشوارع/األطفال املقيمون

 يعيـشه   تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة لالستجابة للوضع الصعب للغاية الذي               - ٤٤٣
وُتعرِب عن قلقها بوجه خاص إزاء انتهاكات حقوق أطفال الـشوارع وتعرضـهم لالجتـار               . أطفال الشوارع 

  .ولالستغالل االقتصادي واجلنسي

حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية إذكاء الوعي حبقوق أطفال الشوارع، وتوفري                - ٤٤٤
ن حالياً يف الشوارع، وذلك بوسائل من بينها مراعاة آرائهم، كمـا            احلماية واملساعدة لألطفال الذين يعيشو    

  .حتثها على وضع برامج هادفة، تستند إىل دراسات شاملة، بغية مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 على مقاضاة األشخاص الطبيعيني ترحب اللجنة بتشريعات الدولة الطرف اليت تقيِّد عمل األطفال وتنص           - ٤٤٥
إال أن اللجنة ال يـزال      . واالعتباريني الذين يشركون األطفال يف أسوأ أشكال عمل األطفال أمام احملاكم اجلنائية           

يساورها القلق إزاء االرتفاع املتواصل يف عدد األطفال الضعفاء اجتماعياً الذين يعملون يف قطاعات من بينـها                 
 وكخدم يف املنازل، وإزاء عدم توفر معلومات وبيانات مصنفة بالقدر الكايف عن حالة عمل صناعة التبغ والقطن،  

  . األطفال واستغالهلم اقتصادياً يف الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٤٦

  ؛أن تنشئ آليات للرصد لكفالة إنفاذ قوانني العمل ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي  )أ(  

أن تضطلع بدراسة شاملة، آخذة يف االعتبار آراء األطفال العاملني، لتقيـيم حالـة عمـل                )ب(  
األطفال، وال سيما يف القطاع غري الرمسي، وعن حالة العمل يف الشوارع والعمل املرتيل، بغية تعزيز بـرامج                  

  التوعية والوقاية واملساعدة؛

 ١٣٨ذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم         أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة التنفي       )ج(  
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، اللتني صدَّقت عليهما ١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ورقم 

  الدولة الطرف؛

  .أن تلتمس التعاون الفين من منظمة العمل الدولية واليونيسيف  )د(  

  االستغالل اجلنسي والبغاء

لجنة القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني يف جمال اجلنس، وإزاء العدد الكبري من األطفـال                يساور ال   - ٤٤٧
كما يساور اللجنة القلق ألن عدد القضايا اليت ترفـع إىل           . الصغار الذين خيضعون أيضاً للعنف واإليذاء واالجتار      

  .احملاكم يكاد ال ُيذكر
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤٤٨

أن تضاعف محالت التوعية والتثقيف املوجهة إىل األطفال وأسـرهم واجملتمعـات احملليـة                )أ(  
واجلمهور عامة، املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال، وبغاء األطفال، وإيذاء األطفال، وأن تضمن االعتراف             

  باملنظور اجلنساين يف إطار هذه احلمالت وبرامج تثقيف اجلمهور؛

  التدابري الالزمة ملقاضاة املسؤولني عن االستغالل اجلنسي لألطفال وإيذائهم؛أن تتخذ   )ب(  

أن تنفذ السياسات املالئمة والربامج اهلادفة الالزمة حلماية األطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة   )ج(  
سـتغالل اجلنـسي    إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة اال            

  ؛٢٠٠١، وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام ١٩٩٦التجاري لألطفال الذي عقد يف عام 

أن تضطلع بدراسات وحبوث متعمقة لتحديد نطاق االستغالل اجلنـسي لألطفـال ومـدى            )د(  
  .انتشاره وأسبابه اجلذرية، بغية تيسري تنفيذ استراتيجيات فعالة

  ألطفالاالجتار با

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي لالجتار باألطفال، وذلك باختاذ إجراءات مـن                 - ٤٤٩
، واخلطة الـيت    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤بينها تنفيذ خطة العمل ملكافحة ومنع اجلرائم املتعلقة باالجتار باألشخاص للفترة            

ورغم هذه اجلهود، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق . ارية، فضالً عن محالت التوعية اجل٢٠٠٨- ٢٠٠٦عقبتها للفترة 
  .إزاء تفشي ظاهرة االجتار على الصعيد الوطين وعرب احلدود

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٤٥٠

  أن تواصل وتعزز محالت التوعية بوسائل من بينها التعليم ووسائط اإلعالم؛  )أ(  

ة إىل ضحايا االجتار بوسائل من بينها الوقاية وإعادة اإلدماج يف اجملتمع أن تعزز احلماية املقدم   )ب(  
  وضمان الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واملساعدة النفسية واحلصول على املساعدة القانونية اجملانية؛

 أن تعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة االجتار باألطفال وإعادة تأهيل األطفـال              )ج(  
  ضحايا االجتار وإعادهتم إىل وطنهم؛

أن ُتصدَّق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة   )د(  
، وعلى اتفاقية جملس أوروبا  )٢٠٠٠(عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           

  ).٢٠٠٥(ة ملنع االجتار بالبشر املتعلقة باإلجراءات املتخذ
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  قضاء األحداث

 وإن كانت - تالحظ اللجنة قيام عملية هتدف إىل إصالح نظام إدارة شؤون قضاء األحداث، وهي عملية   - ٤٥١
بيـد أن اللجنـة ال يـزال    . بطيئة إالّ أن يتوقع أن ُتفضي إىل تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية          

) CRC/C/15/Add.213(إزاء ما أحرز من تقدم ضئيل يف تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة   يساورها القلق   
املتعلقة بقضاء األحداث، وال سيما إزاء النقص يف عدد القضاة املتخصصني واحملاكم املتخصصة يف قضاء األحداث 

  .يف خمتلف أرجاء كازاخستان، وتدين نوعية نظام االحتجاز احلايل

صي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة جلعل نظام قضاء األحداث فيها متوافقاً توافقاً تاماً               تو  - ٤٥٢
، ومع معايري األمم املتحدة األخرى املتعلقة بنظـام     ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد       

موذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      قواعد األمم املتحدة الن   : قضاء األحداث، مبا فيها املعايري التالية     
، وقواعد  )مبادئ الرياض التوجيهية  (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (

، ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل      )قواعد هافانا (األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم        
   ١٠ إطار نظام العدالة اجلنائية، والتوصيات الـواردة يف تعليـق اللجنـة العـام رقـم              املتصل باألطفال يف  

)CRC/C/GC/10 (      ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم       . بشأن حقوق األطفال يف إطار قضاء األحداث
  :الدولة الطرف مبا يلي

  اء األحداث؛املتعلقة بقض) CRC/C/15/Add.213(أن تنفذ التوصيات السابقة للجنة   )أ(  

أن تعجل بعملية إصالح نظام قضاء األحداث، وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية              )ب(  
  فيها، آخذة يف االعتبار مبادئ االتفاقية؛

أن تنشئ نظاماً مالئماً لقضاء األحداث، مبا يف ذلك إنشاء حمـاكم متخصـصة يف قـضاء                   )ج(  
  األحداث يف خمتلف أحناء البلد؛

ن توفّر التدريب للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يكونون على اتصال مـع              أ  )د(  
  األطفال من حني توقيفهم إىل أن تنفذ القرارات اإلدارية أو القضائية املتخذة حبقهم؛

ويف حالة اللجوء إىل هذا اإلجـراء،       . أال تلجأ إىل إجراء احلرمان من احلرية إال كمالٍذ أخري           )ه(  
  ينبغي إعادة النظر فيه بصورة منتظمة حسب ما تقتضيه مصاحل الطفل الفضلى؛ 

 التربوية كبديل إلجراء احلرمان من احلرية، وأن        - أن توفر جمموعة من التدابري االجتماعية         )و(  
  تضع سياسة لتنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالً؛

اتصال مع اجملتمع عامة، وال سـيما مـع         أن تكفل بقاء األطفال احملرومني من حريتهم على           )ز(  
أسرهم وأصدقائهم وغريهم من األشخاص أو ممثلي املنظمات اخلارجية حسنة السمعة، وأن متنحهم فرصـة               

  لزيارة بيوهتم وأسرهم؛
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  أن تركز على استراتيجية منع اجلرمية لدعم األطفال املعرضني للخطر يف مرحلة مبكرة؛  )ح(  

فنية من فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث،          أن تلتمس املساعدة ال     )ط(  
املؤلف من ممثلني عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحـدة   

  .السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية

   املتابعة والنشر- ٨

  املتابعة

الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً   توصي اللجنة     - ٤٥٣
باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل الوزارات املعنية، وأعضاء الربملان وسلطات املقاطعات واجملتمعات احمللية كي             

  .تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر

وصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاقٍ واسعٍ تقريريها الدوريني اجملمََّعـني الثـاين                ت  - ٤٥٤
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنـة،      ) املالحظات اخلتامية (والثالث والردود اخلطية اليت قدمتها، والتوصيات       

اب والفئات املهنية واألطفـال،     وذلك بلغات البلد للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشب         
  .هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ٩

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، مع تضمينه معلومـات عـن تنفيـذ                   - ٤٥٥
وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٠الربوتوكولني االختياريني، حبلول 

وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك           ). CRC/C/118الوثيقة  ( صفحة   ١٢٠
  .كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

ة بالوثيقة األساسية   وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً للشروط املتعلق             - ٤٥٦
املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان 

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

  غواتيماال: تاميةاخلالحظات امل

انظـر   (١٢٤٥يف جلـستها    ) CRC/C/OPSC/GTM/1( غواتيمـاال األويل  نظرت اللجنة يف تقريـر        - ٤٥٧
CRC/C/SR.1245(    واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف جلـستها         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١، املعقودة يف ،

  .يونيه/ حزيران٨، املعقودة يف ١٢٥٥
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   مقدمة- ألف 

كما تأسف لعـدم    . ت تأسف لتأخر تقدميه   ترحب اللجنة بتقدمي تقرير الدولة الطرف األويل، وإن كان          - ٤٥٨
ولكن تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء       . التشاور مع اجملتمع املدين على النحو الواجب لدى صياغة التقرير         

  .الذي أجرته مع وفد رفيع املستوى مشترك بني القطاعات

 تقرأ باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية      وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية جيب أن           - ٤٥٩
يف الوثيقة  لواردة  ، وا ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨السابقة املعتمدة بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين املقدم يف           

CRC/C/15/Add.154.  

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  :حتيط اللجنة علماً مع التقدير  - ٤٦٠

  ؛٢٠٠٣ األطفال واملراهقني يف عام  حلمايةاألساسيباعتماد القانون   )أ(  

  . ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال٢٠٠١باعتماد خطة عمل وطنية يف عام   )ب(  

  :وكذلك، تثين اللجنة على الدولة الطرف النضمامها إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها  - ٤٦١

 النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة      بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخاصة        )أ(  
  ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان١األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

ـ  ما يتصل  والتعاون في  الطفـلاتفاقية الهاي بشأن محاية       )ب(    ١، يف   فيمـا بـني البلـدان     التبين  ب
  ؛٢٠٠٣مارس /آذار

 ٩ بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة،  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    )ج(  
  ؛٢٠٠٢مايو /أيار

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واإلجـراءات     ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١١الفورية للقضاء عليها، 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

  تدابري التنفيذ العامة - ١

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

) Secretaria de Bienestar Social (أمانة الرعاية االجتماعيةحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت وفرهتا   - ٤٦٢
وخمتلف الوزارات واهليئات احلكومية املعنية بتنفيذ الربوتوكول، ولكنها تعرب أيضاً عن قلقها املستمر إزاء عدم               
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 هذه اهليئات لضمان سياسات شاملة ومشتركة بني القطاعات على الصعيدين املركزي واحمللي             كفاية التنسيق بني  
وكذلك تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود آليـات         . هتدف إىل محاية احلقوق املنصوص عليها يف الربوتوكول       

  .تسمح بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الربوتوكول

ف وتوحد التنسيق يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول، وتضمن         توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطر       - ٤٦٣
وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . ٢٠٠٤إدماجه يف خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال واملعتمدة يف عام           

أمانة أن تضمن تكريس املوارد املالية والبشرية الالزمة لألغراض املشار إليها أعاله وتضمن أيضاً تعزيز دور                
وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بإنشاء اآلليات . )Secretaria de Bienestar Social( الرعاية االجتماعية

  .أن تضمن تلك اآلليات مشاركة األطفالبالالزمة إلجراء تقييم دوري لتنفيذ الربوتوكول و

  النشر والتدريب

 من أنشطة للتوعيـة بأحكـام الربوتوكـول         حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا تضطلع به الدولة الطرف           - ٤٦٤
والتدريب عليها مستهدفة جهات فاعلة كالقضاة والسلطات احمللية والشرطة، ولكنها تعرب عن قلقها أيضاً ألن               

الطرف  ازدياد حاالت االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وكثرة عدد الضحايا حسب املعترف به يف تقرير الدولة              
فئات مهنية معنية   عدة  وتالحظ اللجنة أن    . لحة إىل اختاذ تدابري إضافية ومستدمية يف هذا الصدد        أمور تبني احلاجة امل   

، )Procuraduria General de la Nacion( وموظفي النيابة العامةحتتاج إىل تدريب إضايف، وهي تشمل الشرطة، 
 اكتراثهم مبكافحة عمليات بيـع       اهلجرة، ألهنم على صلة مباشرة بالضحايا ولوجود تقارير تفيد بعدم          وسلطات

  .قانوين واالجتارالاألطفال والتبين غري 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تثقيف مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا   - ٤٦٥
ة تراعي  اإلساءات املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، بأحكام الربوتوكول، وتدرهبا عليها بصورة منهجي           

الفوارق بني اجلنسني، وتشمل هذه الفئات ضباط الشرطة، والنائبني العامني، والقضاة، وسلطات احلـدود،              
للمـوظفني العـاملني يف   واملوظفني العاملني يف القطاع الطيب؛ وتوصيها، يف هذا الصدد، بإيالء اهتمام خاص            

  .ت اهلجرة وسلطا)Procuraduria General de la Nacion(النيابة العامة 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار العام يف غواتيماال إىل محالت التوعية بأحكام الربوتوكول وباجلرائم   - ٤٦٦
وتالحظ اللجنة مع القلق أن ممارسات شراء اخلـدمات         . املتناولة فيه، وإىل احلمالت الوقائية يف ذاك اجملال أيضاً        

  .احية عن األطفال ال تزال منتشرة ومقبولة اجتماعياًاجلنسية من األطفال وبيع املواد اإلب

  :توصي اللجنة الدولة الطرف  - ٤٦٧

بنشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، خاصةً بـني األطفـال وأسـرهم،                )أ(  
  وجمتمعاهتم، بوسائل تشمل املناهج الدراسية ومحالت التوعية الطويلة األمد؛

 ٩ من املادة ٢امةً، مبن فيه األطفال، بأحكام الربوتوكول، وفقاً للفقرة وبتعزيز وعي اجلمهور ع  )ب(  
من الربوتوكول، عن طريق نشر املعلومات بشىت الوسائل املالئمة وبالتثقيف والتدريب يف جمـال التـدابري                
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جملتمع، وخاصةً  جلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك بتشجيع ا         املترتبة على ا  الوقائية واآلثار الضارة    
  األطفال والضحايا األطفال، على املشاركة يف هذه الربامج اإلعالمية والتثقيفية والتدريبية؛

ومبواصلة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم اليت تدعمها فيما تضطلع به من   )ج(  
   بالربوتوكول؛املتصلةأنشطة التوعية والتدريب بشأن املسائل 

مبواصلة التماس املساعدة التقنية من وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبا فيها منظمة األمم             و  )د(  
  .، والربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  مجع البيانات

ل املضرورين باالستغالل اجلنسي التجاري، الذي حتيط اللجنة علماً مع بالغ القلق بالعدد الكبري من األطفا  - ٤٦٨
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم توافر وثائق وبيانات .  ضحية١٥ ٠٠٠يقدر مبوجب الدولة الطرف مبا يعادل 

 عن حبوثموثوقة مصنفة حسب العمر، واجلنس، واملنطقة اجلغرافية، وفئة السكان األصليني واألقلية، ولعدم توافر 
  . بيع األطفال، واالجتار هبم، وبغاء األطفال، واملواد اإلباحية عن األطفالمدى تفشي 

لدولة الطرف بإجراء التحليل الالزم لألوضاع وتضمن، بصورة منهجية، مجع وحتليل           اتوصي اللجنة     - ٤٦٩
ـ                سكان البيانات املصنفة حسب مجلة أمور من بينها، العمر، واجلنس، واملنطقة اجلغرافية، وفئة األقليـة وال

  .األصليني، باعتبارها أداة أساسية ملعرفة مدى تنفيذ السياسة العامة

  اعتمادات امليزانية

  .تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العجز الكبري يف املوارد الالزمة لتنفيذ الربوتوكول االختياري  - ٤٧٠

الالزمة يف امليزانيـة    ف اجلهود اليت تبذهلا لرصد االعتمادات       ي تكث على اللجنة الدولة الطرف     تشجع  - ٤٧١
ألعمال التنسيق، والوقاية، والتعزيز، واحلماية، والرعاية، والتحقيق، وقمع األفعال املوصوفة يف الربوتوكول            
عن طريق وسائل من بينها ختصيص اعتمادات لتنفيذ الربامج املوضوعة مبوجب أحكام الربوتوكول، وخاصة              

وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك، بـأن        . اجلنسي التجاري ألجل خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل       
 الدولة الطرف املوارد الالزمة للسلطات املعنية، وعن طريق منظمات اجملتمع املدين، لتوفري املـساعدة      ختصص

  .القضائية وسبل الشفاء البدين والنفسي للضحايا

   األطفال حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء- ٢

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة

حتيط اللجنة علماً مع بالغ القلق بأن غواتيماال أخفقت يف جترمي عدد من اجلرائم على النحو املنـصوص                    - ٤٧٢
مايل، واللجنة إذ تدرك أنه يتم حالياً بذل جهود إلصالح قانون العقوبات الغواتي. من الربوتوكول ٣عليه يف املادة 

فهي تعرب عن قلقها الكبري ألن التشريعات الوطنية مل تتناول كما جيب املسائل املتصلة ببيع األطفال، ومبمارسات 
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. التبين، وعمليات نقل األعضاء لالجتار هبا، واستغالل األطفال جنسياً واقتصادياً، وإنتاج املواد اإلباحية وتوزيعها             
اج أحكام الربوتوكول يف قانون العقوبات أدى إىل انتـشار ظـاهرة            وتعرب اللجنة عن قلق خاص ألن عدم إدم       

  .إفالت مرتكيب اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول من العقاب

عله مطابقاً متاماً لألحكام جلح قانون العقوبات باالنتهاء بسرعة من إصالتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٤٧٣
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تويل اهتماماً خاصاً         . توكول من الربو  ٣ و ٢املنصوص عليها يف املادتني     

لتجرمي عمليات التبين غري القانوين وبيع األطفال وكذلك لضرورة التأكد من أن ممارسات التـبين مطابقـة                 
 من اتفاقية حقوق الطفل وأحكام الربوتوكول امللحق هبا، آخذة يف االعتبار الواجب، أيضاً، ٢١ألحكام املادة 

 بشأن محايـة  ١٩٩٣ طرفاً يف اتفاقية الهاي املربمة يف عام       ٢٠٠٣مارس  / آذار ١ن غواتيماال أصبحت منذ     أ
خذ الدولة الطرف توتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن ت      . فيما بني البلدان  األطفال والتعاون يف جمال التبين      

الئم يف تشريعاهتا اجلنائية، وفقاً لربوتوكـول       التدابري الالزمة لتعريف وجترمي االجتار باألشخاص على النحو امل        
منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

  .املنظمة عرب الوطنية

   اإلجراءات اجلزائية واجلنائية- ٣

  الوالية القضائية

غواتيمايل يسمح بإقرار والية قضائية خارج اإلقليم، ولكنها تعرب         تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات ال       - ٤٧٤
 من الربوتوكول يشكل عائقاً كبرياً لتحديد تلـك         ٣عن قلقها ألن عدم جترمي جرائم عديدة مشار إليها يف املادة            

  .الوالية وتنفيذها

انون العقوبات، إدماج توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا إلصالح ق     - ٤٧٥
مجيع أحكام الربوتوكول يف القانون واختاذ كافة التدابري العملية الالزمة للتمكن من حتديد والية فعلية علـى                 

وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تضمن الدولة الطرف عـدم           .  من الربوتوكول  ٤اجلرائم وفقاً للمادة    
  .أو مقاضاة األشخاص جلرائم مرتكبة يف اخلارج/رمي املزدَوج لتسليم واملطالبة يف تشريعاهتا الوطنية بشرط التج

   اجملرمنيتسليم

 من الربوتوكول وإزاء تفـسري الدولـة        ٣املشار إليها يف املادة     اجلنح  تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم جترمي         - ٤٧٦
 ٥خالفاً ملا ورد يف املادة      رمني  اجمل من الدستور بصورة تقيِّد إىل حد كبري عملية تسليم           ٢٧الطرف ألحكام املادة    

  .من الربوتوكول

كمعاهـدة   من الربوتوكول، بالربوتوكول     ٥عمالً باملادة    الدولة الطرف باالعتراف،     توصي اللجنة   - ٤٧٧
  . من الدستور الغواتيمايل٢٧يف املادة املتوخى حسب اجملرمني شروط تسليم تنظم  دولية
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   محاية حقوق األطفال الضحايا- ٤

  بري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكولالتدا

تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدم التحقيق يف أمر مرتكيب اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول وعدم                   - ٤٧٨
.  فعالة حلماية األطفال الضحايا    وهي تعرب عن قلقها اخلاص ألن الدولة الطرف أخفقت يف اختاذ تدابري           . مقاضاهتم

وحتيط اللجنة علماً بتقارير أفادت بأن األطفال الضحايا يعاقبون ويوضعون يف مؤسسات مغلقة لفترات طويلة مـن             
الزمن ريثما يتم البت يف قضاياهم، وهي تعرب عن قلقها إزاء عدم توفري خدمات االستشارة القانونية والتعـويض                  

 باإلضافة إىل ذلك، عدم كفاية املوارد املتاحة الختاذ تدابري متعددة االختصاصات إلعادة             وتالحظ اللجنة، . للضحايا
وأخرياً تعرب اللجنة عن قلقها ألنه ال يتم       . إدماج األطفال الضحايا يف اجملتمع ومساعدهتم على الشفاء بدنياً ونفسياً         

  .أكد من أعمار الضحايا على النحو الواجبلدى القيام بعمليات إلنقاذ األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، الت

 التدابري الالزمة، مبا يشمل إدخال تعديالت تشريعية، لـضمان          باختاذ كل توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٤٧٩
محاية األطفال ضحايا وشهود اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية،               

وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن توفر الدولة الطرف املوارد املالية .  من الربوتوكول٨دة وفقاً ألحكام املا
 املتاحة لألطفال الضحايا، وتضمن إمكانية جلوء       القانونيةوالبشرية الالزمة للسلطات املختصة لتحسِّن املساعدة       

راءات املناسبة للحصول، دون متييز، على       الربوتوكول إىل اإلج   الوارد وصفها يف  مجيع األطفال ضحايا اجلرائم     
مـن  ) ٤(٩تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني قانوناً عـن ذلـك، وفقـاً للمـادة           

لدولة الطرف أن تضمن ختصيص املوارد الالزمة يف امليزانية لتعزيز تدابري ل ينبغيالربوتوكول االختياري؛ وكذلك 
من الربوتوكول، وذلـك بـصفة      ) ٣(٩وحتقيق الشفاء البدين والنفسي، عمالً باملادة       إعادة اإلدماج يف اجملتمع     

وأخرياً حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن        . خاصة بإتاحة املساعدة املتعددة االختصاصات لألطفال الضحايا      
، وتشجعها  تفترض، يف حال الشك، أن ضحايا االستغالل اجلنسي من صغار السن الذين مت إنقاذهم، هم أطفال               

  . ومنظمات اجملتمع املدين يف تنظيم تلك احلمالتالنيابة العامة املعنية حبقوق اإلنسانعلى مواصلة إشراك 

ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد باملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا            - ٤٨٠
وينبغي للدولة الطـرف أن  ). ٢٠٠٥/٢٠الجتماعي رقم  قرار اجمللس االقتصادي وا   (اجلرمية والشهود عليها    

  :تقوم مبا يلي على وجه اخلصوص

السماح بعرض آراء واحتياجات وشواغل األطفـال الـضحايا وأخـذها يف االعتبـار يف                 )أ(  
  اإلجراءات اليت يترتب عليها أثر يف مصاحلهم الشخصية؛

ذى ميكن أن يلحـق هبـم خـالل         لطفل حلماية األطفال من أي أ     ل حساسةاتباع إجراءات     )ب(  
اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف مصممة خصيصاً ملقابلة األطفال واستخدام أساليب اسـتجواب       

  . الطفل، واحلد من عدد املقابالت والبيانات وجلسات االستماعتناسب
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  التبين

ي بشأن محاية األطفال والتعاون يف  إىل اتفاقية الها٢٠٠٣ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف عام        - ٤٨١
جمال التبين على الصعيد الدويل، وعلى الرغم من التأخر الكبري يف إقرار تطبيقها على الصعيد الـوطين، تعتـرف                   

زالت بعض األمور املتصلة بعمليات التبين على        ولكن ما . اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا الصدد        
 قلق اللجنة البالغ، وهي تكرر الشواغل اليت دفعتها إىل تقدمي توصية يف مالحظاهتا اخلتامية لعام الصعيد الدويل تثري

وتعرب اللجنة عن أسفها العميق لعدم إحراز أي تقدم يف          .  حلث الدولة الطرف على تعليق عمليات التبين       ٢٠٠١
وتشمل جوانب . من هيئات حقوق اإلنسانهذا اجملال على الرغم من التوصيات العديدة اليت قدمتها هيئات دولية 

  :القلق الرئيسية اليت تراود اللجنة ما يلي

  ما زالت التشريعات الوطنية اليت تضبط ممارسات التبين غري مالئمة؛  )أ(  

استمرار املمارسات غري القانونية القائمة على أساس مصاحل جتارية مدرة للربح يف إدارة تـبين                 )ب(  
  ، وال سيما بالصلة بالعدد املتزايد من عمليات التبين الدولية اليت تتم عن طريق كتبة العدل؛األطفال يف غواتيماال

تفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب بني مرتكيب اجلرائم املتصلة ببيع األطفال ألغراض التـبين يف                 )ج(  
ب اللجنة عن قلقها إزاء     وأخرياً تعر .  كبرياً من طرف سلطات الدولة     غواتيماال، خاصة وأن ذلك يفترض تواطؤاً     

  .تقبل اجملتمع لتلك األفعال

 وتتخذ تدابري عاجلة    بني البلدان تكرر اللجنة توصيتها بأن تعلق الدولة الطرف مجيع عمليات التبين             - ٤٨٢
 من اتفاقية حقوق الطفل وأحكام اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف             ٢١لالمتثال ألحكام املادة    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتقق يف أمر املسؤولني عن بيع األطفال ألغراض . بني البلدانين جمال التب
  .التبين وحتيلهم على احملكمة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعات وطنية تضبط عملية التبين كما  - ٤٨٣

  تضمن أخذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف االعتبار دائماً؛  )أ(  

 لكـي   بني البلـدان  وتتيح االستقالل الكايف للسلطة املركزية املكلفة بضبط عمليات التبين            )ب(  
وُتخِضع، باإلضافة إىل ذلك، عمل السلطة املركزيـة        . تؤدي بفعالية مهام املراقبة واإلشراف اليت أنيطت هبا       

  ملراقبة تضمن الشفافية؛

، وحتد من عدد بني البلدان يف عمليات التبين وتضع معايري صارمة للوكاالت الوطنية املعتمدة  )ج(  
  .تلك الوكاالت

 مؤمتر الهاي للقـانون الـدويل       منتقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف املساعدة التقنية العاجلة            - ٤٨٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف، باإلضافة إىل ذلك، على أن . اخلاص بغية وضع تشريعاهتا الوطنية وتطبيقها عملياً

 التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال والتـصوير اإلبـاحي                 تنفذ
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، نظراً )E/CN.4/2000/73/Add.2 (١٩٩٩لألطفال، يف تقريرها عن البعثة اليت قامت هبا إىل غواتيماال يف عام 
  . بعدتنفذإىل أن أغلبية تلك التوصيات مل 

  االجتار

ة إذ تعترف بوجود مذكرات تفاهم ذات صلة مع البلدان اجملاورة، فهي تعرب عن قلقها، أيضاً، ألن                 إن اللجن   - ٤٨٥
  . ساعة ملغادرته٧٢ وثائق هوية، ومن بينهم أطفال ضحايا االجتار، يطردون من البلد وميهلون بالأطفاالً أجانب 

 املتصلة بطرد األطفال األجانب ضحايا      توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف تشريعاهتا وحتسن ممارساهتا          - ٤٨٦
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف       . االجتار عرب احلدود، وتعلق تنفيذ تلك التدابري ريثما جتري التحقيقات الالزمة          

باإلضافة إىل ذلك على أن تفترض، يف حال الشك، أن ضحايا االجتار الصغار يف السن، هم أطفال، وتضمن أخذ                   
العتبار، وتتأكد من أن األطفال حيصلون على ما يلزمهم بدنياً ونفسياً مـن مـساعدة               مصاحل الطفل الفضلى يف ا    

) ٢٠٠٥(٦وحتث اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، على أن تأخذ يف االعتبار التعليق العام رقـم                 . ورعاية
  .األصلي الذي قدمته اللجنة بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم

  حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال  - ٥

  التدابري املعتمدة ملكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

، ٢٠٠١ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، املعتمدة يف عام   - ٤٨٧
قلقها إزاء عدم إتاحة املوارد الالزمة لضمان تنفيذها، وخاصة على ضوء أحداث االسـتغالل              ولكنها تعرب عن    

 البحوثوتالحظ اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، عدم االهتمام جبمع البيانات وإجراء           . اجلنسي املتزايدة يف غواتيماال   
 مبا يشمل البغاء واملواد اإلباحيـة،       لتحديد األسباب األساسية الدافعة إىل االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال،        

  .ومعرفة طبيعة هذه الظاهرة ومدى انتشارها

توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف املوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل                - ٤٨٨
اون مع الربنـامج    اجلنسي التجاري لألطفال، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، وبأن تقوم بتطبيق اخلطة بالتع             

الدويل للقضاء على عمل األطفال، التابع ملنظمة العمل الدولية، ومع املنظمات غري احلكوميـة، ومنظمـات                
 أخرى تراعي الفوارق    حبوثاًوتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن جتمع بيانات إضافية وتنجز           . اجملتمع املدين 
لتجاري لألطفال، مبا يشمل البغاء واملواد اإلباحية، بغيـة          عن طبيعة ونطاق االستغالل اجلنسي ا      بني اجلنسني 

  .حتديد األسباب األساسية لتلك املشاكل ومدى انتشارها وتعيني تدابري مكافحتها

واللجنة إذ تقر باختاذ بعض املبادرات فهي تعرب عن أسفها لعدم كفاية التدابري الوقائية املتخذة يف قطاع   - ٤٨٩
  .املواد اإلباحية عن األطفال وحاالت االستغالل اجلنسي لألطفالالسياحة ملكافحة انتشار 

 وحبذا لو كان ذلك   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية ملكافحة السياحة اجلنسية،              - ٤٩٠
خدمة هلذا الغرض، وبتـشجيع الـسياحة    ) INGUAT(بتخصيص أموال يف امليزانية لسلطة السياحة الوطنية        
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وجيب على الدولة الطرف أن تقيم، عن طريق السلطات         .  طريق محالت توعية خمصصة للسواح     املسؤولة عن 
املختصة، تعاوناً وثيقاً مع شركات السياحة، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، بغية االمتثال           

احة العاملية حلماية األطفال    بصورة أفضل للقواعد املدرجة يف مدونة السلوك الدولية اليت وضعتها منظمة السي           
وتشجع اللجنة الدولة الطرف، باإلضافة إىل ذلك، علـى         . من االستغالل اجلنسي يف جمايل السفر والسياحة      

  النظر يف إمكانية اعتماد تشريعات خاصة بشأن واجبات موفري اخلدمات على شبكة انترنـت مـن حيـث     
  .ما ينشر فيها من مواد إباحية عن األطفال

  اعدة والتعاون على الصعيد الدويلاملس - ٦

  املساعدة التقنية

تعاوهنا مـع األمـم     ومواصلة  تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب مساعدة تقنية دولية إضافية             - ٤٩١
املتحدة مبا يشمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ووكاالت أخرى معنية، بغية مواصلة تنفيذ               

سؤولية باملوكذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتكفل         . ختياري تنفيذاً عملياً  أحكام الربوتوكول اال  
  .ضمان استدامة تلك املساعدة التقنيةعن 

   القانونإنفاذ

ز أنشطة التعاون الدويل اليت تضطلع هبا على مستوى القضاء          يتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعز       - ٤٩٢
نطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد            والشرطة ملنع وكشف األفعال اليت ت     

  . ومعاقبتهماإلباحية ويف السياحة اجلنسية، والتحقيق يف هذه األفعال ومقاضاة املسؤولني عنها

   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

مل هلـذه التوصـيات،     مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكا     اختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      - ٤٩٣
وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل الوزارات احلكومية املختصة، وإىل اجمللس الوطين، وسـلطات املقاطعـات،               

  .والسلطات احمللية، لتنظر فيها كما جيب وتتخذ إجراءات إضافية بشأهنا

  النشر

 اجملتمـع املـدين     ، على نطاق واسع، لعامة الناس ومنظمـات        بأن تتيح  توصي اللجنة الدولة الطرف     - ٤٩٤
، )دون االقتـصار عليهـا  (نترنت اإلووسائط اإلعالم ومجاعات الشباب واجلماعات املهنية، مبا يشمل شبكة       

اليت اعتمدهتا ) املالحظات اخلتامية(التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة 
 الدولـة   وتوصي اللجنـة  . االتفاقية ولتنفيذ االتفاقية ورصدها   اللجنة بشأهنا، إلثارة النقاش وإذكاء الوعي ب      

 األطفـال وأسـرهم،   يف صفوفنشر الربوتوكول االختياري على نطاق واسع       ب، باإلضافة إىل ذلك،     الطرف
  .بوسائل من بينها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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   التقرير القادم- ٨

أن ُتدرج معلومات إضـافية عـن تنفيـذ    تطلب اللجنة من الدولة الطرف ، ١٢ة   من املاد  ٢عمالً بالفقرة     -٤٩٥
  .الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني الثالث والرابع املوحدين اللذين ستقدمهما مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

  غواتيماال: املالحظات اخلتامية

انظر الوثيقة   (١٢٤٦ يف جلستها     (CRC/C/OPAC/GTM/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لغواتيماال       - ٤٩٦
CRC/C/SR.1246(    واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف جلـستها         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١، املعقودة يف ،

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٨، املعقودة يف ١٢٥٥

   مقدمة- ألف 

كما تأسف اللجنة   . تأخر تقدميه ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وإن كانت تأسف ل            - ٤٩٧
وتقدر اللجنة احلوار البناء الذي أجرته مع وفـد رفيـع     . لعدم التشاور مع اجملتمع املدين يف عملية صياغة التقرير        

  .املستوى مشترك بني القطاعات، لكنها تأسف لغياب ممثل عن وزارة الدفاع

امية تنبغي قراءهتا باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية       وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلت         - ٤٩٨
، والواردة يف الوثيقة ٢٠٠١يونيه / حزيران٨السابقة املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املقدم يف 

CRC/C/15/Add.154.  

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  - ٤٩٩

الطرف حال التصديق على الربوتوكول االختياري أن احلد األدىن لسن التجنيـد            إعالن الدولة     )أ(  
   سنة؛١٨اإللزامي يف القوات املسلحة يف غواتيماال هو 

  ؛٢٠٠٣اعتماد القانون الشامل حلماية األطفال واملراهقني سنة   )ب(  

  .ائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلننية الدولة الطرف املعلنة التصديق على   )ج(  

  :توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باالنضمام إىل الصكني التاليني أو بالتصديق عليهما  - ٥٠٠

األطفـال  بغـاء   بيع األطفـال و   واملتعلق ب اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب ختياري  الربوتوكول ا ال  )أ(  
  ؛٢٠٠٢مايو / أيار٩اإلباحية، يف األطفال يف املواد  استغاللو

حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات  املتعلقة ١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم اتفا  )ب(  
  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١١ا، يف فورية للقضاء عليه



CRC/C/45/3 
Page 116 

 

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

  تدابري التنفيذ العامة

  التشريعات وتدابري التنفيذ

، إىل حـق    ٢٠٠٣القانون الشامل حلماية األطفال واملـراهقني لـسنة         إن اللجنة، إذ تقدر اإلشارة، يف         - ٥٠١
 سنة يف أال ُيجندوا، حىت يف حالة الرتاعات املسلحة، تشعر بالقلق لعـدم        ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      

ري  وال أي حكم معني يف القانون اجلنائي ُيجرِّم التجنيد القس١٨  وجود حظر واضح لتجنيد األطفال دون سن ال
وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة ألن الدولة الطـرف مل تقـدم املعلومـات               .  سنة ١٨ملن تقل أعمارهم عن     

  .الضرورية بشأن الضمانات املعتمدة ملنع جتنيد األطفال أو إشراكهم يف الرتاعات املسلحة

وات املسلحة أو اجملموعات    من أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية اخلاصة مبنع جتنيد األطفال يف الق             - ٥٠٢
  :املسلحة واستخدامهم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

سـنة يف القـوات     ١٨أن حتظر صراحة يف القانون جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عـن               )أ(  
  املسلحة واجملموعات املسلحة ومشاركتهم املباشرة يف األعمال القتالية؛

رِّم صراحة من خالل إصالح قانون العقوبات انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري           أن جت   )ب(  
  األعمال القتالية؛ املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف

أن تنشئ الوالية القضائية خارج اإلقليم فيما خيص هذه اجلرائم عندما ُترتكب من قبـل أو                  )ج(  
    هبا روابط أخرى؛ضد شخص من مواطين الدولة الطرف أو تربطه

أن حتظر صراحة قيام األفراد العسكريني بأي فعل ينتهك احلقوق املكرسة يف الربوتوكـول                )د(  
  االختياري، بغض النظر عن أي أمر عسكري يصدر يف هذا الصدد؛

أن تتأكد من وجود ضمانات كافية ملنع جتنيد األطفال وأن تدرج معلومات هبذا الـشأن يف                  )ه(  
  ري املقبل؛التقرير الدو

  . نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةأن تصدق على  )و(  

  تنسيق تنفيذ الربوتوكول

تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن التنسيق على الصعيد الوطين فيما خيص تنفيذ الربوتوكـول وال                  - ٥٠٣
  . يف هذا الصددأمانة الرعاية االجتماعيةسيما دور 

لدولة الطرف بأن تعزز وتوحد التنسيق يف اجملاالت اليت يغطيهـا الربوتوكـول، وأن              توصي اللجنة ا    - ٥٠٤
  . ٢٠٠٤يؤخذ هذا التنسيق بعني االعتبار يف تطوير خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال املعتمدة يف سنة 
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   امليزانيةخمصصات

خلاصة باجليش وحتويل املـوارد إىل      تثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتخفيض خمصصات امليزانية ا           - ٥٠٥
القطاع االجتماعي، بيد أهنا قلقة إزاء ختصيص قدر كبري من املوارد للتدخالت اليت تؤدي إىل قمع املراهقني الذين   

  . يعيشون ويعملون يف الشارع

) رائبمثالً، من خالل مراجعة سياسة الـض      (توصي اللجنة بتوفري املزيد من املوارد البشرية واملالية           - ٥٠٦
  . لصاحل القطاع االجتماعي، مبا يف ذلك لصاحل تنفيذ أحكام الربوتوكول

  النشر والتدريب

إن اللجنة، إذ تقدر اجلهود املبذولة من أجل تدريب املهنيني، فهي تشعر رغم ذلك بالقلق ألن أنـشطة                    - ٥٠٧
وقُدم القليل من املعلومات    .  حمدودة النشر والتدريب املتعلقة بالربوتوكول االختياري اليت تقوم هبا الدولة الطرف         

وهناك، بشكل خاص نقـص يف  . بشأن املبادرات اليت ترمي باخلصوص إىل إذكاء الوعي بالربوتوكول االختياري         
املعلومات املتعلقة بنشره بني فئات مهنية معينة، ال سيما يف صفوف القوات املسلحة، مبا فيها قوات عمليات حفظ 

يني يف اجملال الطيب الذين يتعاملون مع األطفال الالجئني وملتمـسي اللجـوء واملهـاجرين      السالم الدولية، واملهن  
  .وكذلك بني األطفال عامة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير التوعية والتثقيف والتدريب على حنو منتظم بشأن أحكام الربوتوكول   - ٥٠٨
ولفائدة مجيع الفئات املهنية ذات الصلة، اليت تعمـل مـع           االختياري لفائدة األطفال من خالل املناهج التعليمية،        

األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين القادمني من البلدان املتأثرة بالرتاعات املسلحة، مثـل املدرسـني               
إىل وتؤكد اللجنـة احلاجـة      . واملهنيني يف اجملال الطيب واحملامني والقضاة وموظفي اهلجرة وأفراد الشرطة واجليش          

تدريب القوات املسلحة، مع مراعاة جتنيد األطفال القسري الواسع النطاق، ال سيما أطفال السكان األصـليني،                
  .١٩٩٦ و١٩٦٢الذي قامت به اجملموعات العسكرية وشبه العسكرية خالل الرتاع املسلح ما بني عامي 

   جتنيد األطفال- ٢

  التجنيد اإللزامي والطوعي

واتيماال ُتبقي على اخلدمة العسكرية اإللزامية وأن احلد األدىن لسن التجنيد اإللزامي            تالحظ اللجنة أن غ     - ٥٠٩
 سنة، وال ميكن خفضه حىت خالل حاالت الطوارئ، حسب ما جاء يف تقرير الدولة ١٨والطوعي على السواء هو 

ل والدة، فقد يؤدي عدم     بيد أن اللجنة ما زالت قلقة ألنه نظراً إىل عدد األطفال الذين ليس لديهم سج              . الطرف
وأخرياً، تالحظ اللجنة االنتشار الواسع لألسلحة      . ١٨التيقن من أعمار صغار اجملندين إىل جتنيد أطفال دون سن           

  . سنة وإمكانية حصوهلم عليها بسهولة١٨ الذين تقل أعمارهم عن صبني األشخا

 ميالد، من أن عمر اجملّنـد حيـدد         توصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد، يف حالة عدم وجود شهادة           - ٥١٠
وينبغي أن تسعى الدولة الطرف إىل التأكد من أن مجيع األطفال           . بوسائل أخرى موثوقة، منها الفحص الطيب     
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ويف حالة الشك، ينبغي أن تعترب الدولة الطـرف        . حيصلون على وثائق موثوقة لتسجيل الوالدة وحتديد اهلوية       
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث آليـة تفتـيش         .  اخلدمة العسكرية  املُجندين أطفاالً وأال تقبلهم يف    

وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف     .  سنة ١٨لتتأكد من أن مجيع اجملندين العسكريني ال تقل أعمارهم عن           
  . عاما١٨ًباختاذ تدابري لتقييد احلصول على األسلحة بالنسبة لألشخاص دون سن 

  دور املدارس العسكرية

إن اللجنة قلقة بسبب التقارير املتعلقة باستخدام العقوبة البدنية يف املدارس العسكرية وألن القـانون ال                  - ٥١١
لذلك، فإن اللجنة قلقة ألنه ال توجد على ما يبدو آليات حمايدة وكافية لتلقّـي               . حيظر صراحة مثل هذه العقوبة    

  . شكاوى األطفال امللتحقني باملدارس العسكرية

  :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو  - ٥١٢

 ٢٩ و٢٨التأكد من أن مجيع األطفال يف املدارس العسكرية يتلقون تعليماً يتماشى مع املواد   )أ(  
وينبغي، . بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١تعليق اللجنة العام رقم  من اتفاقية حقوق الطفل، مع مراعاة ٣١و

   اإلنسان أحكام الربوتوكول؛بشكل خاص، أن يشمل التثقيف يف جمال حقوق

بشأن حق الطفل   ) ٢٠٠٦(٨ تعليق اللجنة العام رقم      مع مراعاة حظر العقوبة البدنية رمسياً،       )ب(  
  يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة؛

 من آليـات مـستقلة       إمكانية كافية لالستفادة    امللتحقني باملدارس العسكرية   منح األطفال   )ج(  
  .للشكاوى والتحقيق

   التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح، وتسريح املقاتلني، وإعادة اإلدماج االجتماعي-٣

  اإلفالت من العقاب

يساور اللجنة قلق خاص بسبب ندرة املعلومات والبيانات بشأن عدد األطفال الذين ُجندوا قسراً على يد   - ٥١٣
ة وشبه العسكرية خالل الرتاع املسلح وعدم إجراء حتقيقات بشأن مسؤولية مـرتكيب هـذه               اجملموعات العسكري 

  .األعمال

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام باملزيد من التوثيق فيما خيص التقـارير املتعلقـة باألطفـال                   - ٥١٤
يقات جارية خبصوص   املتضررين من التجنيد القسري، وختصيص موارد للتعرف عليهم والتأكد من أن التحق           

حاالت التجنيد القسري لألطفال املدعى حدوثها خالل الرتاع املـسلح، األمـر الـذي ينتـهك أحكـام                  
الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيـات جنيـف         من اتفاقية حقوق الطفل، و     ٣٨الربوتوكول، واملادة   

  .واملتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة غري الدولية
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   التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعيتدابري

إن اللجنة قلقة لعدم كفاية امليزانية الالزمة لتنفيذ تدابري اجلرب، ال سيما إعادة تأهيل األطفـال الـذين                     - ٥١٥
كما أن اللجنة قلقة . أُشركوا يف األعمال القتالية وتعويضهم وتعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع          

وتأسف . عدم فعالية عمل اللجنة الوطنية املعنية بالبحث عن األطفال املختفني والربنامج الوطين للجرببسبب بطء و
اللجنة ألن الدولة الطرف لـم ختصص موارد كافية لالمتثال على حنو تام ألحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 

  .اإلنسان املتعلقة بقضايا األطفال ضحايا الرتاع املسلح

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد املالية والبشرية املناسبة من أجل التنفيذ التام لتدابري                - ٥١٦
اجلرب الشاملة، مبا فيها التدابري املنطلقة من منظور جنساين، ولتوصيات جلنة بيان حقائق املاضـي، ال سـيما                  

البحث عن األطفال املختفني والربنامج الوطين ختصيص األموال واملوارد البشرية لصاحل اللجنة الوطنية املعنية ب
 إلنشاء جلنة مـستقلة     اعتماد التشريعات املعلقة  وإىل جانب ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على         . للجرب

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتثال التام . للتحقيق يف حاالت االختفاء، مبا يف ذلك اختفاء األطفال  
  . دان األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلقة بقضايا األطفال ضحايا الرتاع املسلحألحكام حمكمة البل

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٤

  املساعدة التقنية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املزيد من املساعدة التقنية الدولية ومواصلة تعاوهنا مـع                 - ٥١٧
م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والوكاالت األخرى ذات الصلة، األمم املتحدة، مبا يف ذلك مع مفوضية األم

وحتث اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً علـى         . قصد التقدم يف التنفيذ العملي ألحكام الربوتوكول االختياري       
  . االضطالع مبسؤوليتها لضمان استدامة هذه املساعدة التقنية

   املتابعة والنشر- ٥

  املتابعة

لدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،            توصي اللجنة ا    - ٥١٨
بوسائل منها إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة يف احلكومة وإىل الربملان والسلطات اإلقليمية واحمللية من أجل                

  .النظر فيها بالشكل املالئم واختاذ اإلجراءات بشأهنا

  النشر

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير وتتاح الردود ٦ من املادة ٢رة يف ضوء الفق  - ٥١٩
املعتمدة، على نطاق واسع، مبا يف ) املالحظات اخلتامية(الكتابية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات املتصلة هبا 

امة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين     ، لصاحل ع  )لكن دون أن يكون الوسيلة الوحيدة     (ذلك عن طريق اإلنترنت     
 باالتفاقيـة وتنفيـذها     وذلك من أجل إثارة النقاش وإشاعة الـوعي       وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية،     
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وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعريف بالربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف . ورصدها
  .ا املناهج املدرسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانصفوف األطفال وآبائهم بوسائل منه

   التقرير املقبل- ٦

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج            ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٥٢٠
بـع  معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرا             

  . لالتفاقية٤٤واملقدم وفقاً للمادة 

  أوكرانيا: املالحظات اخلتامية

انظـر   (١٢٤٧ يف جلـستها     (CRC/C/OPSC/UKR/1)نظرت اللجنة يف التقريـر األوَّيل ألوكرانيـا           - ٥٢١
CRC/C/SR.1247(    واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة يف جلـستها         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٤، املعقودة يف ،

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٨عقودة يف  امل١٢٥٥

   مقدمة- ألف 

كما تعرب اللجنة عن تقـديرها للـردود اخلطيـة    . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل       - ٥٢٢
(CRC/C/OPSC/UKR/Q/1/Add.1)على قائمة القضايا فضالً عن احلوار اإلجيايب مع الوفد املتعدد التخصصات .  

ولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتاميـة           وتذكِّر اللجنة الد    - ٥٢٣
، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٤السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير املرحلي الثـاين للدولـة الطـرف، يف              

(CRC/C/15/Add.191).  

   اجلوانب اإلجيابية–باء 

  :ا يليحتيط اللجنة علماً مع التقدير مب  - ٥٢٤

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو               )أ(  
  ؛٢٠٠٦العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام 

 املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال يف        ٢٨م  ـالتصديق على اتفاقية الهاي رق      )ب(  
  ؛٢٠٠٦عام 

  ؛٢٠٠٥إنشاء إدارة تابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مكلفة بقمع جرائم االجتار باألشخاص، يف عام   )ج(  

املعايري التنظيمية والقانونية للحماية االجتماعية لليتامى واألطفال ) تنفيذ(بدء نفاذ القانون بشأن   )د(  
  ؛٢٠٠٥احملرومني من الرعاية األبوية يف عام 
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، على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول منـع           ٢٠٠٤التصديق، يف عام      )ه(  
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وبرتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق البحر 

  .والرب واجلو املكملني لالتفاقية

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات–جيم 

  لعامة تدابري التنفيذ ا- ١

  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل 

يساور اللجنة القلق من أن املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل مل تؤخذ يف احلسبان عند تصميم وتنفيذ                   - ٥٢٥
يع األطفـال   مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بب       التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف      

ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لعدم إيالء آراء األطفال         . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
العناية الواجبة يف املشاركة يف كل األمور اليت متسهم، مبا فيها السياسات والربامج، وألن ذلك قد يرجع إىل عدم                   

  . عن آرائه وإعطاء هذه اآلراء الوزن الذي تستحقهالتطبيق الوايف حلق الطفل يف التعبري

توصي اللجنة بإدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وخباصة حق الطفل يف التعبري عن آرائـه                  - ٥٢٦
واالستماع إليها، يف مجيع التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري التفاقيـة        

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا فيها يف اإلجراءات حقوق الطفل   
  .القضائية أو اإلدارية

  خطة العمل الوطنية

، بشأن بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق ٢٠١٦- ٢٠٠٦حتيط اللجنة علماً مبشروع خطة العمل الوطنية للفترة   - ٥٢٧
  . لعدم وجود خطة عمل حمددة تغطي اجملاالت املتصلة بالربوتوكول االختياريغري أن اللجنة تأسف. الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف اعتماد خطة عملها الوطنية ووضع خطة عمـل حمـددة                  - ٥٢٨
. ةتستهدف التدابري الالزمة ملنع وقمع جرائم بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي              

وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، إيالء عناية خاصة لتنفيذ مجيع أحكام الربوتوكول االختياري مـع                
مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري              

  )٢٠٠١؛ يوكوهاما ١٩٩٦ستكهومل (لألطفال 

  التنسيق

حتيط اللجنة علماً باإلسهام املشجع جمللس تنسيق مكافحة بيع األشخاص أو االجتار هبم، فضالً عن إسهام   - ٥٢٩
بيد أنـه يـساور   . وزارات خمتلفة وغريها من السلطات التنفيذية املركزية، يف دعم تنفيذ الربوتوكول االختياري           

 الربوتوكول االختياري ال ينسَّق على النحـو  اللجنة القلق من أن جملس التنسيق ال يعمل بشكل كامل وأن تنفيذ         
  .الوايف بني خمتلف الوزارات املعنية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد جملس التنسيق املعين مبكافحة بيع األشخاص أو االجتار هبم بوالية   - ٥٣٠
. الختيـاري وضع سياسات وأنشطة خاصة حبقوق الطفل وتنسيق وتقييم تنفيذ الدولة الطرف للربوتوكول ا            

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد اجمللس باملوارد البشرية واملالية احملددة والكافية حىت 
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة اجمللس بالعمل عـن         . يتمكن من العمل بشكل كامل، دون مزيد من اإلبطاء        

  . يق على الصعد احملليةكثب مع السلطات احمللية بغية دعم وتطوير قدرات التنس

  النشر والتدريب

ترحب اللجنة بتنظيم العديد من احلمالت اإلعالمية، والندوات وحلقات التدارس والدورات التدريبيـة               - ٥٣١
بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء عـدم        . املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

املبذولة لتعميق الوعي بالربوتوكول االختياري لدى فئات املهنيني املعنيني وعامة اجلمهور، يف كامل كفاية اجلهود 
  . أصقاع إقليمها، ولتقدمي التدريب يف مجيع جماالت الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد موارد وافية خمصصة لتطوير مواد ودورات تدريبيـة يف مجيـع      - ٥٣٢
قاع البلد لصاحل مجيع فئات املهنيني ذات الصلة مبن فيهم أفراد الشرطة، واملدعون العامون، والقـضاة،                أص

وباإلضافة إىل ذلـك، ويف ضـوء   . واألطقم الطبية وغريهم من املهنيني املعنيني بتنفيذ الربوتوكول االختياري       
الترويج ألحكام الربوتوكول االختياري الدولة الطرف ب من الربوتوكول، توصي اللجنة ٩ من املادة ٢الفقرة 

على نطاق واسع، وخباصة لدى األطفال وأسرهم، ومن خالل جماالت منها املناهج املدرسية، ومحالت تعميق               
الوعي على املدى الطويل، مبا فيها وسائط اإلعالم والتدريب على التدابري الوقائية واآلثار الـضارة جلميـع                 

ويف هذا الصدد ينبغي تـشجيع مـشاركة اجملتمـع احمللـي            . وتوكول االختياري اجلرائم املشار إليها يف الرب    
  .وباخلصوص األطفال، مبن فيهم الضحايا

  مجع البيانات

تأسف اللجنة ألنه عند مجع البيانات اإلحصائية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ومبـسائل حمـددة                  - ٥٣٣
 عن انتشار االجتار باألطفال على الصعيد الوطين وعرب احلدود، ال يغطيها الربوتوكول االختياري، وكذلك البحوث

  .تزال البيانات املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية غري كافية

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة مركزية جلمع بيانات تكفل مجع وحتليل البيانات املفصلة                - ٥٣٤
مبا فيها خمتلف األقاليم ومجهورية (سب السن ونوع اجلنس واملناطق احلضرية أو الريفية، شاملة مجيع املناطق حب

وتـشجع  . واجملتمعات احمللية يف أوكرانيا بصورة منتظمة الختاذ اإلجراء املناسب  ) القرم املتمتعة باحلكم الذايت   
يع أشكال استغالل األطفال، مبا يف ذلك البغـاء         اللجنة الدولة الطرف على إجراء حبث عن طبيعة ونطاق مج         

وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على        . واملواد اإلباحية، بغية حتديد أسباب وأبعاد املشكلة      
مجع البيانات املتعلقة بكفاءة وفعالية الربامج والدورات التدريبية املقدمة، فضالً عن مجيع املعلومات املتعلقـة            

  .ل املشاركني يف تلك األنشطةباألطفا
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  اعتمادات امليزانية

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصَّصت اعتمادات لربنامج دعم كفالة األطفال، بيد أهنا تأسـف ألن                  - ٥٣٥
الدولة الطرف ال ترصد اعتمادات كافية يف امليزانية لدعم األسر، وألن هذه االعتمادات غري متناسبة مع بـرامج                  

وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتمكن من تقـدمي     .  يف مؤسسات الرعاية   وضع األطفال 
  .بيانات شاملة عن التمويل احلكومي لألنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

امليزانية، جلميـع  حتثُّ اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتوفري موارد وافية، مبا فيها اعتمادات يف          - ٥٣٦
وباإلضافة إىل ذلك، توصـي     . األنشطة الرامية إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا فيها تقدمي الدعم لألسر          

اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري القادم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل بيانات عن التمويل                
داخل خمتلف اإلدارات احلكومية، وكذلك إنفاق السلطات احمللية احلكومي، مبا يف ذلك اإلنفاق القابل للقياس 

  .على األنشطة املتعلقة بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

   حظر بيع األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال وبغاء األطفال- ٢

  القوانني واللوائح اجلنائية القائمة 

ّدم على التشريع الوطين وترحب بأن القانون اجلنائي يتضمن         تالحظ اللجنة أن الربوتوكول االختياري ُيق       - ٥٣٧
حكماً عن االجتار باألطفال، واملسؤولية اجلنائية عن بيع األطفال، وإرغام األطفال على تعاطي البغاء وإنتاج وبيع             

 املـواد   بيد أن اللجنة تالحظ أن حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             . ونشر املواد اإلباحية  
  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢اإلباحية، مل تدرج يف القانون اجلنائي على حنو يتوافق متاماً مع املادتني 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتعديل أحكام القانون اجلنائي لكي تكفل، كحد أدىن، أن                 - ٥٣٨
 من الربوتوكول االختيـاري،  ٣ و٢ملدرجة يف املادتني يغطي قانوهنا اجلنائي بصورة كاملة األفعال واألنشطة ا      

ويف هـذا   . سواًء ارتكبت تلك األفعال على الصعيد احمللي، أو عرب الوطين أو على أساس فردي أو مـنظم                
الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة قانونية لكي حتدد أوجه عدم االتساق والفجوات القائمة             

 الوطين والربوتوكول االختياري وتلتمس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها بني النظام القانوين
  .من املنظمات الدولية ذات الصلة

   اإلجراءات اجلنائية- ٣

  االختصاص القضائي

  .تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التجرمي املزدوج  - ٥٣٩

ط التشريع الوطين شرط التجرمي املزدوج لتـسليم        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أال يشتر         - ٥٤٠
  .أو مقاضاة اجلرائم املرتكبة يف اخلارج/اجملرمني و
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   محاية حقوق الضحايا من األطفال- ٤

  قضاء األحداث

بينما تشري اللجنة إىل اجتاه التفكري حنو األخذ بنظام القضاة املتخصصني يف قضايا األطفال، فإهنا تعرب عن قلقها                    -٥٤١
  .وجود نظام منفصل لقضاء األحداث ميكنه أن يتناول قضايا الضحايا من األطفال املتصلة بالربوتوكول االختياريلعدم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باألخذ بنظام القضاة املتخصصني يف قضايا األطفال، وتعيـد                - ٥٤٢
وحتث الدولة الطرف علـى     ) CRC/C/15/Add.191(تأكيد مالحظاهتا اخلتامية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل        

  .إنشاء نظام قضاء منفصل لألحداث وفقاً للمعايري الدولية

ويساور اللجنة القلق إزاء وجود معلومات مفادها أن األطفال ضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري                 - ٥٤٣
   .وحياكمون ويوضعون رهن االحتجازكثرياً ما يوصمون بالعار، ويهمشون اجتماعياً وقد يعتربون مسؤولني، 

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل وسوء املعاملة أو مقاضاهتم       - ٥٤٤
  . واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتفادي وصمهم بالعار وهتميشهم اجتماعياً

  ائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريالتدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال من ضحايا اجلر

تالحظ اللجنة مع التقدير وجود تدابري خمتلفة توفر االنتعاش البدين والنفسي لألطفال ضحايا البيع والبغاء   - ٥٤٥
 من الربوتوكول االختياري    ٨بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إدراج أحكام املادة          . واستغالهلم يف املواد اإلباحية   

كما يساور اللجنة القلـق علـى وجـه    . النحو الوايف يف القوانني والربامج ذات الصلة لدى الدولة الطرف    على  
التحديد لعدم تعريف وضع الضحية تعريفاً واضحاً يف القانون اجلنائي، وعدم النص يف التشريعات على عقوبات                

وباإلضافة إىل . رى مع األطفال الضحايا  واضحة وكافية يف حالة الضغط البدين والنفسي خالل التحقيقات اليت جت          
  .ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبات، حىت عندما تكون وافية، ال تطبق يف أغلب األحيان

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٤٦

 من الربوتوكول االختياري، محاية الطفل الضحية الذي ٨ من املادة ١القيام، يف ضوء الفقرة   )أ(  
عى لإلدالء بشهادته يف اإلجراءات اجلنائية، مبراعاة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالـة يف               ُيستد

  ؛)٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

ة لتأمني إتاحة اخلدمات الوافية، مواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولي  )ب(  
املقدمة من موظفني أكفاء، لصاحل الطفل الضحية، مبا فيها اإلنعاش البـدين والنفـسي وإعـادة اإلدمـاج                  

   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٣االجتماعي، وفقاً للفقرة 

تماعي، حىت تؤمَّن  االج- ختصيص موارد مالية كافية لتحسني نوعية خدمات التأهيل النفسي   )ج(  
  بيئة واحترام حقوق الطفل يف تلك املرافق، ومتابعة نتائج أداء خدمات التأهيل ونوعيتها؛
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تأمني حصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم الـواردة يف الربوتوكـول االختيـاري علـى                 )د(  
 األشخاص املسؤولني اإلجراءات الوافية للحصول، دون متييز، على تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم من

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

ة اجملرمني وحصول الـضحايا     ـة معاقب ـو الوايف لكفال  ـإنفاذ األحكام التشريعية على النح      )ه(  
  .على تعويضات

  أمني مظامل األطفال

ناط هبا والية استعراض تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل         يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة تُ          - ٥٤٧
  .والربوتوكولني امللحقني هبا، أو لتلقي الشكاوى من األطفال أو نيابة عنهم والنظر فيها

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مكتب أمني مظامل مستقل وفعال يعىن باألطفال وفقـاً ملبـادئ                  - ٥٤٨
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان       ) ٢٠٠٢(٢م رقم   باريس مع مراعاة تعليق اللجنة العا     

وينبغي أن ُتناط بتلك املؤسسة والية تعاجل، يف مجلة أمور، الشكاوى املقدمة من . يف محاية وتعزيز حقوق الطفل
اك األطفال ونيابة عنهم على حنو يراعي حساسية الطفل وبصورة سريعة وتتيح التعويض القانوين عـن انتـه                

كما توصي اللجنة يف هذا الصدد بتزويد هذه اهليئة بـاملوارد           . حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول االختياري    
  .البشرية واملالية الكافية لكي تنهض بواليتها بكفاءة وسرعة

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال األطفالمنع بيع  - ٥

  منع بيع األطفال لغرض التبين

تشري اللجنة إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومة بشأن املبادرات املتخذة املتعلقة بالتشريع اجلديد اخلاص                - ٥٤٩
بالتبين فضالً عن مراقبة أكثر صرامة للتبين الدويل وتالحظ أن الدولة الطرف اختذت تدابري زادت من عدد حاالت 

يد من العوائق اليت تتصل بالفـساد وحتـول دون اتبـاع      غري أن اللجنة تأسف الستمرار وجود العد      . التبين حملياً 
  .إجراءات شفافة تكفل الصبغة القانونية لعمليات التبين

، اخلاصة حبمايـة الطفـل      ١٩٩٣حتث اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل اتفاقية الهاي لعام             - ٥٥٠
ي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ      وباإلضافة إىل ذلك، توص   . والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل      

 مـن اتفاقيـة     ٢١تدابري ملقاومة الفساد وإنفاذها بغية مكافحة بيع األطفال ألغراض التبين مع مراعاة املادة              
 اخلاصـة حبمايـة الطفـل       ١٩٩٣ من الربوتوكول االختياري واتفاقية الهاي لعام        ٣حقوق الطفل، واملادة    

  .لصعيد الدويلوالتعاون يف جمال التبين على ا

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري 

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، وخباصة وزارة الشؤون الداخلية، ملنع اجلرائم املـشار                 - ٥٥١
بري وقائية حمددة حتول دون اسـتغالل       بيد أنه يساور اللجنة القلق لعدم اختاذ تدا       . إليها يف الربوتوكول االختياري   
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األطفال، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وإشراك األطفال يف العمل القسري، إضافة 
  .إىل تدابري لتحديد أسباب املشكلة ونطاقها

 وعلى التعاون مع املنظمات     تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مزيد من التدابري الوقائية احملددة            - ٥٥٢
الدولية واملنظمات غري احلكومية للقيام حبمالت لتعميق الوعي يف مجيع اجملاالت الـيت يغطيهـا الربوتوكـول                 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على إجراء حبث يتناول آثار األعمال السابقة املتخذة             . االختياري
 فيه بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، لتحديد األسباب اجلذريـة  وطبيعة ونطاق استغالل األطفال، مبا   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي، ألغراض وقاية أكثر فعالية يف اجملاالت اليت يغطيها . للمشكلة ونطاقها
وغريها من املنظمات   الربوتوكول االختياري، للحصول على املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة            

وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف اعتماد تـشريع خـاص               . والوكاالت الدولية 
  .بالتزامات مقدمي خدمات اإلنترنت فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم        . مجيع أحناء البلد  ترحب اللجنة بإنشاء أماكن إيواء لألطفال يف          - ٥٥٣
وجود خدمات أخرى ميكن أن تكون مبثابة خدمات وقائية، مثل اخلطوط اهلاتفية لطلب املـساعدة واملـساعدة                 
النفسية الطارئة وغريها من أشكال املساعدة املقّدمة لألطفال وُألسرهم املعرَّضني خلطر إمكانية أن يصبحوا ضحايا 

  .رائم الواردة يف الربوتوكول االختيارياجل

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خط هاتفي جماين من ثالثة أرقام يعمل دون توقف، بغية مساعدة               - ٥٥٤
الطفل الضحية وأُسرته ودعم هذه اخلدمة باملساعدة النفسية الوافية املتاحة بيسر وبالتدابري العملية الكفيلـة               

وفيما يتعلق باخلطوط اهلاتفيـة     . صبح ضحية البيع والبغاء واستغالله يف املواد اإلباحية       حبماية الطفل من أن ي    
لطلب املساعدة، توصي اللجنة بأن تكون هذه اخلطوط متوفرة يف مجيع أحناء البلد وبأن ُتدرج الدولة الطرف                 

  .معلومات عن تلك اخلطوط يف براجمها املتعلقة بالطفل

  يان املساعدة والتعاون الدول- ٦

  إنفاذ القانون

ترحب اللجنة باالتفاقات الثنائية اليت وقعتها الدولة الطرف مع دول عديدة فضالً عن التعاون الوثيق مع                  - ٥٥٥
منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريمها من املنظمات الوطنية والدوليـة ذات                

  . مكافحة اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياريالصلة بغية تعزيز تنسيقها الدويل يف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إقامة تعاون قانوين وعملي مع دول أخرى بغية منع اجلرائم   - ٥٥٦
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز أنـشطتها اإلقليميـة           . ومعاقبة اجملرمني وتوقيع العقوبات املالئمة    

هنا القضائي ومع أجهزة الشرطة خدمة للضحية مع الدول واملنظمات الدولية األخرى توخيـاً   والدولية وتعاو 
ملنع ومكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية فضالً عن املساعدة على إعادة         

  .قتضاءوتأهيل الضحايا إىل أوطاهنم أو الضحايا من األطفال من بلدان أخرى، عند اال
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   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيـذاً تامـاً                  - ٥٥٧
وإىل األقـاليم وإىل    ) الربملـان (بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة، وإىل فرخوفنا رادا            

  . باحلكم الذايت، من أجل النظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنامجهورية القرم املتمتعة

  النشر

توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات املعتمـدة ذات                - ٥٥٨
، )على سبيل املثال ال احلصر     (على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت        ) املالحظات اخلتامية (الصلة  

ولعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات الشبابية والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة النقـاش              
  .وزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير املقبل- ٨

لطرف أن ُتدرج معلومات إضافية عن تنفيذ       ، تطلب اللجنة إىل الدولة ا     ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٥٥٩
 ٢٦الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني اجملمعني الثالث والرابـع، اللـذين يـتعني تقـدميهما يف                 

  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤، مبوجب املادة ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  بنغالديش: تاميةاخلالحظات امل

انظر الوثيقة   (١٢٤٨ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/BGD/1)بنغالديش  نظرت اللجنة يف التقرير األويل ل       - ٥٦٠
(CRC/C//SR.1248    ٨، املعقـودة يف     ١٢٥٥، واعتمـدت يف جلـستها       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٤، املعقودة يف 

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧يونيه /حزيران

   مقدمة- ألف 

مبوجب أحكام هذا الربوتوكول وكذلك بالردود على ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل   - ٥٦١
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار ). CRC/C/OPSC/BGD/Q/1/Add.1(قائمة املسائل يف الوقت املناسب 

  .الذي دار مع الوفد

 اخلتامية  وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع املالحظات              - ٥٦٢
 بشأن التقرير الدوري الثاين عن االتفاقية املقدم من ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

، وكذلك املالحظات األخرى املعتمدة     CRC/C/15/Add.221الدولة الطرف، وهي املالحظات الواردة يف الوثيقة        
ر األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختيـاري           بشأن التقري  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧يف  

  .CRC/C/OPAC/BGD/CO/1املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والواردة يف الوثيقة 
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   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  - ٥٦٣

ق اهلجن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة        طفل كانوا ُيستغلون يف سبا     ٢٠٠برنامج إعادة حنو      )أ(  
 بدعم من منظمة األمم   ٢٠٠٥أغسطس  /إىل وطنهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وهو الربنامج الذي أُطلق يف آب           

  ؛)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  موافقة الدولة الطرف على إصدار شهادات ميالد جلميع األطفال الالجئني، وبأثر رجعي؛  )ب(  

التعاون بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية ذات الصبغة الوطنية والدولية يف أنشطة شىت، مبا                )ج(  
  يف ذلك تعزيز الوعي بالربوتوكول االختياري ونشره؛

العملية القائمة على املشاركة اليت قادت إىل إعداد تقرير الدولة الطرف، واليت مشلـت عـدة                  )د(  
  .دمة من املنظمات غري احلكومية ومكتب منظمة اليونيسيف يف بنغالديشجوانب من بينها املسامهات املق

  :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  - ٥٦٤

  ؛٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف   )أ(  

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات         ١٨٢رقم  لدولية  اتفاقية منظمة العمل ا     )ب(  
  ؛٢٠٠١مارس / آذار١٢الفورية للقضاء عليها، يف 

املتعلقة مبنع ومكافحة االجتـار بالنـساء       ) رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي    (اتفاقية سارك     )ج(  
  .٢٠٠٢واألطفال الستغالهلم يف البغاء لعام 

   الرئيسية والتوصيات دواعي القلق- جيم 

   البيانات- ١

  مجع البيانات

 البيانات املتعلقة إالّ أنيتوافر قدر معني من املعلومات عن االجتار باألطفال، لكونه يف حني تأسف اللجنة   - ٥٦٥
طة مبدى بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وعدد األطفال املستَغلني يف هذه األنش          

  .حمدودة للغاية، وهو ما يعود بصورة رئيسية إىل عدم وجود نظام شامل جلمع البيانات

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل جلمع البيانات من أجل ضمان أن جيـري بـصورة                   - ٥٦٦
 منهجية مجع وحتليل البيانات، املصنفة حسب معايري تشمل العمر واجلنس ومجاعـات األقليـات واخللفيـة               

كما .  االقتصادية واملنطقة اجلغرافية، باعتبارها أداة ضرورية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة           - االجتماعية  
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 يف مثل هذه اجلرائم، مصنفة حـسب        ةينبغي أن تشمل البيانات املعلومات عن عدد حاالت املقاضاة واإلدان         
 املساعدة من وكاالت وبـرامج األمـم        وينبغي للدولة الطرف أن تلتمس، يف هذا اخلصوص،       . طبيعة اجلرمية 

  .املتحدة، مبا يف ذلك اليونيسيف

   تدابري التنفيذ العامة- ٢

  التشريعات

كما يقلقها . تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم امتثال التشريعات الوطنية ألحكام الربوتوكول امتثاالً كامالً  - ٥٦٧
  .التنفيذ غري الوايف للقوانني القائمة

 الدولة الطرف مبواءمة تشريعاهتا الوطنية مواءمة تامة مع أحكام الربوتوكول االختياري توصي اللجنة  - ٥٦٨
  .وباختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ التشريع القائم بصورة مناسبة

  خطة العمل الوطنية

تغالهلم جنسياً،  ملناهضة االعتداء على األطفال واس٢٠٠٢تالحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية لعام   - ٥٦٩
مبا يف ذلك االجتار باألطفال، وإنشاء جلنة لرصد تنفيذها، وترحب باملعلومات اليت تفيد أن اخلطة ستشمل أيضاً بيع 

  .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 املـوارد   ٢٠٠٢عام  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للجنة رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية ل              - ٥٧٠
  . الالزمة لتنفيذ واليتها املتعلقة بالرصد بصورة فعالةاتوالصالحي

    تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

تالحظ اللجنة أن وزارة شؤون املرأة والطفل هي املؤسسة املسؤولة عن تنـسيق تنفيـذ الربوتوكـول                   - ٥٧١
بإنشاء وزارة شؤون املرأة والطفل قيام ، يف هذا الصدد، وتالحظ اللجنة أيضاً. لوزاراتمن بني خمتلف ااالختياري 

إال أن اللجنـة    . جلنة دائمة لرصد تنفيذ حقوق الطفل متشياً مع االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا            
ة خاصة إدار/مديريةعدم وجود  تشعر بالقلق إزاء فعالية دور التنسيق الذي تقوم به وزارة شؤون املرأة والطفل، و             

  .بالطفل، وإزاء األثر احلقيقي لعمل اللجنة الدائمة

إدارة مستقلة تعـىن باألطفـال      /توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة إلنشاء مديرية           - ٥٧٢
 البشرية والشباب لتأدية دور التنسيق والرصد جلميع األنشطة املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري، وتوفري املوارد

  .واملالية الكافية الضرورية لدعم هذه اهليئة ووزارة شؤون املرأة والطفل واللجنة الدائمة لتعزيز عملها وفعاليتها

  النشر والتدريب

تالحظ اللجنة مع التقدير العديد من األنشطة املتعلقة بالتوعية والتدريب اليت تستهدف اجلهات الفاعلة                - ٥٧٣
الل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، وإن كانت اللجنة تالحظ أن هذه األنشطة تضطلع األساسية يف مكافحة استغ
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وما يثري قلق اللجنة أن برامج التوعية والتدريب ال تتناول بـصورة            . هبا بصورة رئيسية، املنظمات غري احلكومية     
ل األطفال يف املواد اإلباحيـة      ، استغال )ال سيما ضد الفتيات الضحايا    (كافية املسائل املتعلقة بالوصم االجتماعي      

  .وضحايا البغاء من الصبيان

  :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٥٧٤

مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب املنتظمني بشأن أحكام الربوتوكول االختيـاري جلميـع              )أ(  
  الفئات املهنية ذات الصلة؛

 االختياري فيما بني سكاهنا، خاصة األطفال تعزيز التدابري الرامية إىل نشر أحكام الربوتوكول  )ب(  
  وأسرهم، باستخدام املناهج التعليمية واملواد اليت تناسب األطفال على وجه التحديد؛

 من الربوتوكول   ٩ من املادة    ٢تعزيز وعي اجلمهور عامةً، مبا يف ذلك األطفال، وفقاً للفقرة             )ج(  
وقائية واآلثار الضارة للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول، عـن    وبالتعاون مع اجملتمع املدين، بشأن التدابري ال      

طريق نشر املعلومات جبميع الوسائل املالئمة والتثقيف والتدريب مبا يف ذلك عن طريق ترمجة تلك املعلومات                
كة يف  إىل اللغات احمللية وتشجيع اجملتمع احمللي، وخاصةً األطفال والضحايا األطفال من اجلنسني، على املشار             

  هذه الربامج اإلعالمية والتثقيفية والتدريبية؛

  .مواصلة التماس املساعدة من وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبا يف ذلك اليونيسيف  )د(  

  ختصيص املوارد

اع االجتماعي يف برنامج التنمية الـسنوي       ـة للقط ـات امليزاني ـادة يف خمصص  ـة بالزي ـترحب اللجن   - ٥٧٥
معلومات حمددة عن امليزانية املرصودة لألنشطة املتعلقـة        لعدم وجـود   ، ولكنها تأسف    ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦للفترة  

  .بتنفيذ الربوتوكول

  :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٥٧٦

  توفري املزيد من املعلومات عن اعتمادات امليزانية املرصودة لتنفيذ الربوتوكول االختياري؛  )أ(  

املالية الالزمة لوضع وتنفيذ خطط وبرامج، خاصة علـى املـستوى           توفري املوارد البشرية و     )ب(  
 وضمان قدرٍ كاٍف من ،الوطين، هتدف إىل منع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري ومقاضاة مرتكبيها

  احلماية والرعاية لألطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

 بصورة خاصة على األطفال عنـد وضـع     اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان مع التركيز         )ج(  
  . مبا يف ذلك وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات احلد من الفقر،ميزانيتها
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   حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال- ٣

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

 بتكوين اللجنة املشتركة بني الوزارات ملنع االجتار بالنساء واألطفال، داخـل وزارة الـشؤون               ترحب اللجنة   - ٥٧٧
كما ترحب اللجنـة    . الداخلية وبلجنة التنسيق بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية بشأن االجتار بالنساء واألطفال           

ية ذات الصبغة الدولية هتدف إىل حماربة بيـع  بتأسيس شراكة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكوم 
إال أن اللجنة تشعر بالقلق من أن االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض . األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  .ضجتارية ميثل مشكلة خطرية ومتنامية يف الدولة الطرف، ال سيما يف شكل بغاء األطفال واالجتار هبم لذلك الغر

 مـن الربوتوكـول   ٩مـن املـادة     ) ١(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، متشياً مع الفقرة            - ٥٧٨
االختياري، تعزيز وتنفيذ ونشر القوانني والتدابري اإلدارية والسياسات والربامج االجتماعية الرامية إىل منـع         

  .اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول

حتسني أحوال الفئات املستضعفة بوجه خاص،      الرامية إىل   هود الدولة الطرف    ويف حني ترحب اللجنة جب      - ٥٧٩
مثل أطفال الشوارع وأطفال العاهرات، وباالهتمام الكبري الذي حيظى به تعليم الفتيات كإجراء وقائي، فإهنا قلقة 

واد اإلباحية، مبا يف ذلك لوجود عقبات كثرية تعترض سبيل حماربة بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف امل
  .الفقر، وعدم كفاية املوارد، واملواقف الثقافية اليت تشجع التمييز ضد النساء والفتيات، والوصم االجتماعي

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة إيالء االهتمام الكايف، مبا يف ذلك على املستوى املايل، للمشاريع   - ٥٨٠
ثل الفقر والتخلف واملواقف الثقافية، اليت تؤدي إىل تعرض األطفـال للبيـع             اليت تعاجل األسباب اجلذرية، م    

وينبغي أيضاً . واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، مبا يف ذلك على املستوى الوطين
  .للدولة الطرف أن تسعى إىل تعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد

نة على أن النظام السليم لتسجيل املواليد يعترب من ضمن أهم تدابري الوقاية من اجلرائم الـيت     وبينما تؤكد اللج    - ٥٨١
ومع ذلك تظل اللجنة قلقة . ٢٠٠٤يشملها الربوتوكول االختياري، فإهنا ترحب بقانون تسجيل املواليد والوفيات لعام 

وهي قلقة أيـضاً إزاء حـاالت       . ق الريفية والنائية  ألن معدل تسجيل املواليد ما زال منخفضاً جداً، ال سيما يف املناط           
  .األطفال املولودين لالجئني تزوجوا من مواطنني بنغاليني وغري معترف هبم كبنغاليني، ورمبا ظلوا بال جنسية

 وتكثيف  ٢٠٠٤توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتطبيق قانون تسجيل املواليد والوفيات لسنة              - ٥٨٢
. ام تسجيل املواليد من أجل ضمان تسجيل مجيع األطفال اخلاضـعني لواليتـها القـضائية        جهودها لتحسني نظ  

  .وتوصي اللجنة، فضالً عن ذلك، بأن ُتمنح اجلنسية البنغالية لألطفال الذين حيمل أحد أبويهم اجلنسية البنغالية

على الزواج املبكر   " قانونيةإضفاء الصبغة ال  "وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تزوير وثائق اهلوية من أجل             - ٥٨٣
أو إشراك األطفال يف البغاء، إذ ُيعترب هذا التزوير نشاطاً مشروعاً بالنسبة ملوظفي احلكومة املسؤولني عن تصديق                 

  .تلك الوثائق
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٨٤

  ضمان إصدار شهادة ميالد صحيحة لكل طفل؛  )أ(  

  قة من أعمار األطفال، ومكافحة عمليات تزوير وثائق اهلوية؛تكثيف جهودها للتحقق بد  )ب(  

اختاذ التدابري الالزمة لضمان إتاحة املعلومات، للفتيات املراهقات على وجه اخلصوص، عن              )ج(  
  اآلثار الضارة للزواج املبكر؛

صر تكثيف جهودها حلماية األطفال من الزواج املبكر والقسري، وهو ما يتضمن أحياناً عنا              )د(  
  .أو بغاء األطفال/من املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول، أي بيع األطفال و

   احلظر واملسائل األخرى ذات الصلة- ٤

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة

  :تالحظ اللجنة بقلق ما يلي  - ٥٨٥

الذين تتراوح أعمارهم ما  األطفال ٢٠٠٠لعام " قانون قمع العنف ضد املرأة والطفل"ال يشمل    )أ(  
   سنة؛١٨ و١٦بني 

من ) أ(١ال تشمل التشريعات الوطنية للدولة الطرف مجيع أشكال بيع األطفال الواردة يف الفقرة   )ب(  
   من الربوتوكول؛٣املادة 

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الذي يبدو أنه يشكل قلقاً متنامياً يف بـنغالديش، وبغـاء                  )ج(  
) ب(١ والفقـرتني    ٢من املادة   ) ج(و) ب( بصورة وافية وال ُيعاقَب عليهما طبقاً للفقرتني         ني غري معّرف  ،الاألطف

   من الربوتوكول االختياري؛٣من املادة ) ج(و

ال يبدو أن تشريعات الدولة الطرف تشمل، بصورة وافية، استغالل الصبيان يف البغاء ، وهو ما                  )د(  
  .نية وخدمات التعايف وإعادة اإلدماجقد ُيفقدهم احلماية القانو

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٨٦

ضمان أن تطبق التشريعات املتعلقة حبماية الطفل، وعلى وجه اخلصوص يف اجملال الذي يشمله   )أ(  
   سنة؛١٨الربوتوكول االختياري، مجيع األشخاص دون سن 

 ٣من املادة   ) أ(١املنصوص عليها يف الفقرة     ر بيع األطفال يف مجيع احلاالت       ـضمـان حظ   )ب(  
  من الربوتوكول؛
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اعتماد وتطبيق تشريع حمدد يعّرف بصورة وافية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغـاء                )ج(  
   من الربوتوكول؛٣من املادة ) ج(و) ب(١األطفال ويعاقب عليهما وفقاً للفقرتني 

 احلماية القانونية الكافية للصبيان ضحايا اجلرائم اليت        تعديل تشريعاهتا من أجل ضمان توفري       )د(  
  يشملها الربوتوكول االختياري؛

الربوتوكول امللحق   و التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           )ه(  
  هبا واملتعلق مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛

 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على ١٩٩٣التصديق على اتفاقية الهاي لعام   )و(  
  .الصعيد الدويل

  الوالية القضائية

تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف متارس، يف بعض احلاالت املذكـورة يف                  - ٥٨٧
رتكـب  ُتائية فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها شريطة أن تكون الدولة اليت       من الربوتوكول، واليتها القض    ٤املادة  

  .فيها اجلرمية طرفاً أيضاً يف الربوتوكول

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة حبيث تشمل واليتها القضائية اجلرائم املشار                - ٥٨٨
  .٤إليها يف الربوتوكول طبقاً للمادة 

  رمنيتسليم اجمل

 ينطبق فقط عندما تكون الدولة الطرف قـد         ١٩٧٤تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون تسليم اجملرمني لعام           - ٥٨٩
  .اجملرمني مع البلد املعينسليم معاهدة منفصلة لتأبرمت 

  : من الربوتوكول االختياري، مبا يلي٥توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املادة   - ٥٩٠

 من الربوتوكول، بوصفها جرائم تستوجب      ٣املادة   من   ١الفقرة  الواردة يف   إدراج اجلرائم     )أ(  
  ، ويف كل معاهدة لتسليم اجملرمني تربمها الحقاً؛تنضم إليهالتسليم اجملرمني قائمة التسليم، يف أية معاهدة 

ا اعتبار الربوتوكول االختياري أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بـاجلرائم الـيت يـشمله               )ب(  
  الربوتوكول، يف حال ورود طلب للتسليم من دولة طرف أخرى ال تربطها معها معاهدة لتسليم اجملرمني؛

، لغرض التسليم بني الدول األطراف، كما لو )١(٣معاملة اجلرائم املنصوص عليها يف املادة        )ج(  
الواجب عليها تطبيق واليتها أهنا قد ارُتكبت ليس فقط يف املكان الذي حدثت فيه، بل أيضاً يف أراضي الدول 

  .٤القضائية وفقاً للمادة 
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   محاية حقوق األطفال الضحايا- ٥

  التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول

األطفال  بعض التدابري حلماية حقوق ومصاحل       ١٩٧٤تالحظ اللجنة أنه بينما يشمل قانون األطفال لعام           - ٥٩١
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء     . الضحايا، فإنه ال يوجد قانون حمدد حلماية األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها           

املعلومات اليت تفيد أن ضحايا املمارسات اليت يشملها الربوتوكول، خاصة بغاء األطفال، ُيتهمون أحياناً بسلوك ال 
هم املوجهة إليهم، وبعد احملاكمة يوضعون أحياناً، خاصة الـضحايا مـن            أخالقي وُيحتجزون إىل أن ُينظر يف الت      
  .الصبيان، يف مراكز إصالحية لألطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٩٢

ضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا أي مـن اجلـرائم املـذكورة يف الربوتوكـول                   )أ(  
  تدابري املمكنة لتجنب وصمهم وهتميشهم اجتماعياً؛االختياري، بصفتهم هذه، واختاذ مجيع ال

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان إيالء االعتبار األول للمصلحة الفضلى للطفل يف معاملة   )ب(  
  النظام القضائي اجلنائي لألطفال ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول؛

ل، على محاية األطفال الضحايا والشهود يف مجيع من الربوتوكو) ١(٨العمل، يف ضوء، املادة   )ج(  
مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية وينبغي للدولة الطرف أن تسترشد يف هذا اخلصوص، مببـادئ األمـم                

قـرار اجمللـس    (يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها          املتحدة التوجيهية بشأن العدالة   
  ).٢٠٠٥/٢٠ي االقتصادي واالجتماع

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

، وقيام وزارة شؤون املرأة "الطوارئ املتكاملة للضحاياخدمات مبراكز "تالحظ اللجنة املبادرة اليت بدأت   - ٥٩٣
ء ومع ذلك، اللجنة قلقة ألن خدمات إسـدا       . والطفل بإنشاء جلنة فرعية تعىن بالتعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع         

  .املشورة وإعادة التأهيل يف الدولة الطرف ال تزال غري كافية وغري منتظمة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٩٤

ضمان توفري اخلدمات املالئمة جلميع األطفال الضحايا من اجلنسني، مبـا يف ذلـك إعـادة                  )أ(  
  من الربوتوكول؛) ٣(٩ وفقاً للمادة إدماجهم بالكامل يف اجملتمع وتعافيهم البدين والنفسي بشكل كامل،

اختاذ التدابري الضرورية لضمان توفري التدريب املناسب، ال سيما التدريب القانوين والنفسي،   )ب(  
مـن  ) ٤(٨لألشخاص العاملني مع األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكـول، وفقـاً للمـادة               

  الربوتوكول؛
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 ضحايا اجلرائم املذكورة يف هـذا الربوتوكـول مـن اللجـوء             ضمان متكني مجيع األطفال     )ج(  
لإلجراءات املناسبة يف سبيل احلصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار اليت حلقتـهم مـن األشـخاص           

  .من الربوتوكول) ٤(٩املسؤولني عن ذلك قانوناً، وفقاً للمادة 

  أمانة املظامل اخلاصة باألطفال

ه على الرغم من شىت املبادرات اهلادفة إىل إنشاء أمانة املظامل اخلاصة باألطفال، ال              تالحظ اللجنة بقلق أن     - ٥٩٥
متلك الدولة الطرف حىت اآلن آلية مستقلة مكلفة باستعراض تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني امللحقني               

  .هبا، أو استالم الشكاوى املقدمة من األطفال أو نيابة عنهم والنظر فيها

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء أمانة للمظامل خاصة باألطفال مستقلة وفعالة وفقاً ملبادئ باريس                - ٥٩٦
بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف محاية وتعزيـز  ) ٢٠٠٢(٢وتعليق اللجنة العام رقم  

طفال ونيابة عنهم معاجلة سريعة     حقوق الطفل، واملكلفة بعدة مهام من بينها معاجلة الشكاوى الواردة من األ           
كما . تراعي وضع الطفل وتوفري سبل انتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق األطفال الواردة يف الربوتوكول             

  .جيب تزويد هذه اهليئة باملوارد البشرية واملالية الضرورية ألداء واليتها بكفاءة وسرعة

  خط هاتفي للمساعدة

اهلاتفية للمساعدة اخلاصة بالطفل ميكن أن تكون وسيلة مفيدة حلماية األطفال           تعتقد اللجنة أن اخلطوط       - ٥٩٧
ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إذ إنه على الرغم من . من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول ولرصد أوضاعهم

  .الوقت احلايلاخلطط املوضوعة يف هذا اخلصوص ال يوجد يف الدولة الطرف خط هاتفي ملساعدة األطفال يف 

   :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٥٩٨

إنشاء خط هاتفي وطين جماين من ثالثة أرقام ُيشّغل على مدار الساعة ملـساعدة األطفـال،                  )أ(  
  بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال؛

  توفري الدعم لتأسيس اخلدمة وإبقائها؛   )ب(  

  .ك اخلدمة إىل اجلماعات األكثر هتميشاً، مبا يف ذلك يف املناطق األكثر عزلةضمان وصول تل  )ج(  

   املساعدة والتعاون الدوليان- ٦

، ٢٠٠٢اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي لعام بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على   - ٥٩٩
، فإهنا قلقـة ألن     )أعاله) ج(٥انظر الفقرة   (هلم يف البغاء    املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال الستغال      

  .الدولة الطرف مل تربم سوى اتفاق ثنائي واحد لتنفيذ أحكام االتفاقية املذكورة أعاله

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربم مع البلدان اجملاورة املزيد من االتفاقات الثنائية اليت تنص على                  - ٦٠٠
  .ل ألغراض البغاء وتقدم الرعاية لألطفال الضحايا وتعمل على مل مشلهم وإعادة تأهيلهممنع االجتار باألطفا
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ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية من خالل بتعزيز التعاون الدويل أيضاً توصي اللجنة الدولة الطرف   - ٦٠١
ـ م السياحة اجلنسية، و   وثنائية ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف             ةعاقب

  .املسؤولني عن ارتكاب تلك اجلرائم والتحقيق معهم ومقاضاهتم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبا يف ذلك الربامج                  - ٦٠٢
  . املناسب للربوتوكول االختيارياألقاليمية واملنظمات غري احلكومية، يف وضع وتنفيذ تدابري هتدف إىل التطبيق

  إنفاذ القانون

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز أنشطة التعاون اليت تضطلع هبـا يف                   - ٦٠٣
جمايل القضاء والشرطة على املستوى الدويل ملنع جرائم بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد                 

  .ويف السياحة اجلنسية، وتعاقب املسؤولني عن ارتكاب تلك األفعال والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهماإلباحية 

   املتابعة والنشر- ٧

  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تامـاً                 - ٦٠٤
وزارات ذات الصلة وإىل الربملان وإىل السلطات احمللية من أجل النظر           بواسطة إجراءات تشمل إحالتها إىل ال     

  .فيها كما ينبغي واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر

توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصـيات ذات الـصلة                 - ٦٠٥
على سـبيل   (لى نطاق واسعٍ، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت          اليت اعتمدهتا اللجنة، ع   ) املالحظات اخلتامية (

، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجملموعات الشبابية والفئات املهنية واألطفال هبدف )املثال ال احلصر
  .إثارة النقاش وزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيـذ             ١٢من املادة    ٢فقاً للفقرة   و  - ٦٠٦
  . من االتفاقية٤٤الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل مبوجب املادة 

   التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة- رابعاً 
لجنة، قبل اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة وأثناءها، وكذلك قبل الدورة نفسها وأثناءها، قامت ال  - ٦٠٧

بعقد عدد من االجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلـك يف                 
وقد اجتمعت اللجنـة  . ن االتفاقية م٤٥إطار حوارها وتفاعلها املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكام املادة        

  :باجلهات التالية
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مؤسسة آغاخان، ومؤسسة برنارد فان لري، ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، فيما يتـصل               - 
   بشأن حقوق الطفل يف فترة منوه يف مرحلة الطفولة املبكرة؛٧بالتعليق العام رقم 

عين بدراسة األمني العام عن العنف ضد األطفال،        السيد باولو سريجيو بينهريو، اخلبري املستقل امل        - 
  بشأن متابعة توصيات الدراسة؛

   بوكيتشيو، نائبة أمني عام جملس أوروبا، ملناقشة سبل تعزيز التعاون؛- السيدة مود دي بور   - 

  السيد ميلون كوثري، املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن؛  - 

ليونيسيف، وصندوق إنقاذ الطفولة، اململكة املتحدة، ، وا)مستشارة(السيدة غرييسون النسداون   - 
  ؛١٢بشأن التعليق رقم 

ممثل حكومة الربازيل، واليونيسيف، واخلدمة االجتماعية الدولية، فيما يتصل باملبادئ التوجيهية             - 
  بشأن األطفال بدون رعاية أبوية؛

  .حتالف إنقاذ الطفولة، ملناقشة مسألة التعليم يف حاالت الرتاعات  - 

   التعليقات العامة- خامساً 
ناقشت اللجنة أيضاً تقدم مشروع تعليقها العام الوشيك بشأن حق الطفل يف التعبري عن آرائـه ويف أن                    - ٦٠٨

  .ُيستمع إليها

   يوم املناقشة العامة املقبل- سادساً 
 املتعلقة بيوم مناقشتها ، املسائل التنظيمية ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٩ املعقودة يف    ١٢٤٠ناقشت اللجنة، يف جلستها       - ٦٠٩

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ من االتفاقية، املقرر أن يتم خالل الدورة السادسة واألربعني للجنة يف ٤بشأن املادة 

   االجتماعات املقبلة- سابعاً 
  :فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة  - ٦١٠

  .إقرار جدول األعمال  - ١
  .سائل التنظيميةامل  - ٢
  .تقدمي الدول األطراف للتقارير  - ٣
  .النظر يف تقارير الدول األطراف  - ٤
  .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة  - ٥



CRC/C/45/3 
Page 138 

 

  .أساليب عمل اللجنة  - ٦
  .يوم املناقشة العامة  - ٧
  .التعليقات العامة  - ٨
  .لةاالجتماعات املقب  - ٩

  مسائل أخرى  - ١٠

   اعتماد التقرير- ثامناً 
، يف مشروع التقرير عن دورهتـا  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ املعقودة يف   ١٢٥٥نظرت اللجنة، يف جلستها       - ٦١١

  . واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. اخلامسة واألربعني
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  املرفق

  أعضاء جلنة حقوق الطفل
  بلد اجلنسية  اسم العضو

  غانا  ∗كوسا أيدوالسيدة آنييس أ
  قطر ∗∗ ثاين- السيدة غالية حممد بن محد آل 

  كينيا  **السيدة جويس أليوش
  إيطاليا  *السيد لويدجي تشيتاريال

  اجلزائر  *السيد كامل فياليل
  هنغاريا  *السيدة ماريا هريتسوغ
  مصر  السيدة مشرية خطاب

  تونس  *السيد حامت قطران
  انياأمل  *السيد لوتار فريدريش كرامبان

  مجهورية كوريا  **السيدة يانغي يل
  باراغواي  *السيدة روزا ماريا أورتيز
  كندا  **السيد ديفيد برنت بارفيت

  أوغندا  **السيد أوبيش بوالر
  ليتوانيا  *السيد داينيوس بوراس
  بنغالديش  **السيد كمال صديقي
  النرويج  **السيدة لوسي مسيث

  مجهورية صربيا  **ش ساهوفيت- السيدة نيفينا فوكوفيتش 
  سويسرا  **السيد جان زرماتن

 -  -  -  -  -  

  

  

                                                      

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   ∗
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف   ∗∗


