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 املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -أوالً

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، تاريخ اختتام الدورة الثالثة ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول ٢قية حقوق الطفل يف     بلـغ عـدد الـدول األطراف يف اتفا         -١
 تشرين  ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         .  دولة طرفاً  ١٩٢واألربعـني للجنة،    

 .١٩٩٠يناير / كانون الثاين ٢٦  ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف           ١٩٨٩نوفمرب  /الـثاين 
وتوجد على املوقعني التاليني قائمة     . ٤٩ وفقاً ألحكام مادهتا     ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٢ودخلـت االتفاقـية حيز النفاذ يف        

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

سـه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        ويف الـتاريخ نف    -٢
 ١٢٢ دول، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه         ١١٠املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه           

 التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الدول       ويف. ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٢ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف       . دولـة 
األطـراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل                

ودخل هذا  .  دولة ١١٥ دول، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه         ١١٠األطفـال يف املـواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه           
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني       . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ل حيز النفاذ يف     الـربوتوكو 

، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف          ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣لالتفاقية يف قرارها    
عني التاليني قائمة حمّدثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على          وتوجد على املوق  . ٢٠٠٠يونـيه   / حزيـران  ٥نـيويورك يف    

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

ووافقـت اجلمعـية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني على طلب اللجنة العمل يف غرفتني يف آن واحد          -٣
) ٢٠٠٥أكتوبر  /اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة الذي ُعقد يف تشرين األول          ابتداًء من    (٢٠٠٦خالل عام   

 .لزيادة طاقة اللجنة على العمل وختفيف الكم املتراكم من التقارير

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

 إىل  ١١عقدت جلنة حقوق الطفل دورهتا الثالثة واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                 -٤
انظر(ويـرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة        .  جلسـة  ٤٢وعقـدت اللجـنة     . ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩

(CRC/C/SR.1158 to SR.1199سرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني . 

  العضوية واحلضور-جيم 

 هلذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء وترد يف املرفق األول. حضر الدورة الثالثة واألربعني مجيع أعضاء اللجنة -٥
؛ )سبتمرب/ أيلول ١٥-١١(ومل يتمكن من حضور الدورة بأكملها كل من السيدة آل ثاين            . تـبني مدة واليتهم   

 ؛ والسيـد قطـران   )سبتمرب/ أيلول ٢٦ و ٢٥ و ٢٢ و ٢١(؛ والسيدة خطاب    )سبتمرب/ أيلول ١٣(والسـيد دوك    
؛ )سبتمرب/ أيلول ٢٧-٢٥(؛ والسيد صديقي    )سبتمرب/ أيلول ٢٩-٢٧(؛ والسيد بارفيت    )سبتمرب/ أيلول ٢٧-٢٥(

 ).سبتمرب/ أيلول٢٢ و١٥(والسيدة مسيث 
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مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،      : وكانـت هيـئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة          -٦
 .سامية لشؤون الالجئني، ومفوضية األمم املتحدة ال)اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

 .منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية: وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاً -٧

 )يستكمل فيما بعد: (وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -٨

 منظمات ذات مركز استشاري عام

 -احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني      ، و اجمللس الدويل للمرأة  ، و ل احلرة االحتـاد الدويل لنقابات العما    
 .منظمة زونتا الدولية، ولتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، وا العامل الرابع

 منظمات ذات مركز استشاري خاص

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 اد الدويل ألرض اإلنسان   الحتا   ، و للعامالت يف املهن القانونية   
 .نظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملةالعاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحد

 منظمات أخرى

جمموعـة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، ومعهد جنيف حلقوق اإلنسان، وشبكة              
 .العمل الدويل من أجل أغذية األطفال

  جدول األعمال-دال 

  جدول األعمال التايل على أساس ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١ املعقودة يف ١١٥٨أقرت اللجنة يف جلستها  -٩
 :(CRC/C/43/1)جدول األعمال املؤقت 

 إقرار جدول األعمال -١

 املسائل التنظيمية -٢

 تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣

 النظر يف تقارير الدول األطراف -٤

 ختصةالتعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات امل -٥

 أساليب عمل اللجنة -٦

 التعليقات العامة -٧
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 يوم املناقشة العامة -٨

 االجتماعات املقبلة -٩

 .مسائل أخرى -١٠

  الفريق العامل ملا قبل الدورة-هاء 

 إىل ٦وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من  -١٠
وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل       . ٢٠٠٦يونيه  /ن حزيرا ٩

، )اليونسكو(، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        )اليونيسيف(الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      
وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة . صحة العامليةومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة ال

 .املنظمات غري 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               -١١
 مـن الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل             ١٢واملـادة   

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

كما يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة       . الرئيسـية الـيت قـد تلزم مناقشتها مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير            
 .باملساعدة التقنية والتعاون الدويل

.  العامل ملا قبل الدورة    وَتولَّى السيد جاكوب إيغربت دوك والسيدة مشرية خطاب رئاسة غرفيت الفريق           -١٢
 جلسة حبث فيها قوائم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير األولية ألربعة ١٤وعقد الفريق 

آيرلند، وبنن، (، والتقارير الدورية الثانية ألربعة بلدان )مجهورية الكونغو، وساموا، وسوازيلند، وكرييباس(بلدان 
، والتقارير األولية املقدمة إىل اللجنة      )إثيوبيا، واألردن (، والتقريرين الدوريني الثالثني لبلدين      )والسنغال، وعمان 

كازاخستان (بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة             
اء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       ، وبشأن الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغ       )ومالطة

وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات     . ، وفييت نام بشأن كال الربوتوكولني     )اجلمهورية العربية السورية، والدامنرك   (
 ٥الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب تقدمي ردود خطية على املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل يوم 

 . إن أمكن٢٠٠٦أغسطس /آب

  تنظيم العمل-واو 

وكان معروضاً  . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١١ املعقودة يوم    ١١٥٨نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم العمل يف جلستها          -١٣
 .على اللجنة مشروع برنامج عمل دورهتا الثالثة واألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة
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 اعات العادية املقبلة االجتم-زاي 

فرباير / شباط ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ١٥قـررت اللجـنة عقد دورهتا الرابعة واألربعني يف الفترة من             -١٤
 .٢٠٠٧فرباير / شباط٩ إىل ٥ واجتماع فريقها العامل ملا قبـل الدورة اخلامسة واألربعني يف الفترة من ٢٠٠٧

 األطراف التقارير املقدَّمة من الدول -ثانياً 

كـان معروضاً على اللجنة مذكِّرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير                 -١٥
(CRC/C/43/2). 

وأُبلغـت اللجـنة بـأن األمني العام تلقى يف الفترة ما بني دورتيها الثانية واألربعني والثالثة واألربعني                   -١٦
لوفاكيا وسرياليون وتقرير كازاخستان املوحد الشامل للتقريرين الدوريني الثاين         الـتقريرين الدوريني الثانيني لس    

 .وأثناء الدورة تلقت اللجنة أيضاً التقرير الدوري الثاين ألوروغواي. والثالث

 وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق -١٧
 .غواتيماال، ولكسمربغ، وليتوانيا: بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقرير األويل املقدم من غواتيماال مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع            -١٨
 .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ت اللجنة أيضاً التقريرين األوليني املقدمني من الدولتني التاليتني بشأن كال الربوتوكولني وأثناء الدورة تلق -١٩
 .إسبانيا، وفرنسا: االختياريني

 ٢٠ تقارير دورية ثانية، و    ١٠٤ تقريراً أولياً، و   ١٩١،  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٩وقد تلقت اللجنة حىت      -٢٠
 تقريراً أولياً مقدماً    ٢٠وكذلك تلقت اللجنة    .  تقريراً ٢٩٩موعه  ونظرت اللجنة يف ما جم    . تقريـراً دوريـاً ثالثاً    

 ٢٦مبوجـب الـربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و           
 ونظرت اللجنة .تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

 تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات ١٥حىت هذا التاريخ يف 
 تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           ١٢املسلحة ويف   

 .األطفال يف املواد اإلباحية

 ٤٤ونظـرت اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني يف التقارير الدورية املقدمة من عشر دول أطراف مبوجب املادة                   -٢١
 .كما نظرت يف ثالثة تقارير أولية مقدمة من مخس دول أطراف لكل من الربوتوكول االختياريني لالتفاقية. من االتفاقية

تاريخ تلقي األمني العام هلا معروضة على اللجنة يف دورهتا الثالثة           وكانـت الـتقارير التالـية املذكورة حسب          -٢٢
؛ والسنغال  (CRC/C/149/Add.1)؛ وُعمان   (CRC/C/129/Add.8)؛ وإثيوبـيا    (CRC/C/BEN/2)بـنن   : واألربعـني 

(CRC/C/SEN/2) ؛ واألردن(CRC/C/129/Add.9) ــندا ــو  (CRC/C/IRL/2)؛ وآيرلـ ــة الكونغـ ؛ ومجهوريـ
(CRC/C/COG/1) كرييباس  ؛ و(CRC/C/KIR/1)   ؛ والدامنرك(CRC/C/OPSC/DNK/1)    ؛ واجلمهورية العربية السورية
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(CRC/C/OPSC/SYR/1) ــاموا ــام (CRC/C/WSM/1)؛ وســ   CRC/C/OPSC/VNM/1(؛ وفييــــت نــ
؛ وسوازيلند (CRC/C/OPAC/KAZ/1)؛ وكازاخستان (CRC/C/OPAC/MLT/1)؛ ومالطة )CRC/C/OPAC/VNM/1و

(CRC/C/SWZ/1). 

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل حضور              ٦٨وعمالً باملادة    -٢٣
 املعتمد يف دورهتا التاسعة والثالثني؛      ٩ووفقاً ملقرر اللجنة رقم     . جلسـات اللجنة اليت ُتبحث فيها تقارير دوهلم       

رها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف للدول أن ختتار املراجعة التقنية إذا كانت تقدم تقري
 .وقد استخدمت هذا اخليار مالطة. النـزاعات املسلحة

وتتضـمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة للنظر يف التقارير، مالحظات               -٢٤
وميكن االطالع على   . لضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة      ختامـية تعكـس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند ا         

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

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف-ثالثاً 

 كازاخستان: املالحظات اخلتامية

انظر  (١١٥٩يف جلستها   ) CRC/C/OPAC/KAZ/1( اللجـنة يف التقرير األويل لكازاخستان        نظـرت  -٢٥
CRC/C/SR.1159 (    ٢٩ املعقودة يف    ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١١املعقـودة يف 

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  مقدمـة-ألف 

. رف تقريرها األويل وبردودها اخلطية على قائمة املسائل يف املوعد احملدد          ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الط     -٢٦
 .كما تعرب اللجنة عن تقديرها حلضور وفد ميثل خمتلف القطاعات وللحوار املفيد الذي أجرته مع الوفد

 اخلتامية  وُتذَكّـْر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات              -٢٧
 ٦يف  ) CRC/C/15/Add.213(السـابقة اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري األويل للدولة الطرف              

 . ٢٠٠٣يونيه /حزيران

  اجلوانب اإلجيابية-باء

حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير باإلعالن الذي أدلت به الدولة الطرف بعد التصديق على الربوتوكول                  -٢٨
ري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة ومؤداه أن احلد األدىن لسن التطوع يف القوات املسلحة  االختيا

 .  عاما١٩ًيف كازاخستان هو 

 على اتفاقية منظمة العمل     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٦كمـا تود اللجنة الترحيب بتصديق كازاخستان يف          -٢٩
 .وأ أشـكال عمـل األطفـال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليهااملتعلقة حبظـر أسـ) ١٩٩٩(١٨٢الدولية رقم 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تدابري التنفيذ العامة -١

 التشريعات وتدابري التنفيذ

 من هذا   ٧ من القانون اجلنائي جترم جتنيد املرتزقة واستعماهلم وأن املادة           ١٦٢تالحـظ اللجنة أن املادة       -٣٠
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه ال يوجد أي حكم          . نص على والية قضائية معينة خارج نطاق اإلقليم       القـانون ت  

 سنة، كما ال يوجد حكم حمدد ينص على الوالية القضائية خارج نطاق           ١٨حمـدد جيرم جتنيد األطفال دون سن        
قبل مواطن من كازاخستان خارج     اإلقليم يف حالة جتنيد طفل من كازاخستان خارج البلد أو جتنيد األطفال من              

 .هذا البلد

ولـتعزيز الـتدابري الوطنـية والدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة                 -٣١
 :واستعماهلم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اجلماعات / يف القوات   سنة ١٥أن حتظـر صـراحة مبوجب القانون جتنيد األطفال دون سن             )أ( 
 املسلحة ومشاركتهم مباشرة يف أعمال القتال؛

أن حتظـر صـراحة مبوجـب القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد               )ب( 
 األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛

خص أو  أن تنشئ والية قضائية خارج نطاق اإلقليم خبصوص هذه اجلرائم عندما يرتكبها ش             )ج( 
 ترتكب حبق شخص يكون مواطناً أو يرتبط بالدولة الطرف بروابط أخرى؛

أن تنص صراحة على أنه ينبغي ألفراد القوات العسكرية أال يقوموا بأي عمل ينتهك احلقوق  )د( 
 .املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري بصرف النظر عن أي أمر عسكري هلذا الغرض

 إىل ذلك، ونظراً إىل املسامهة الكبرية اليت ميكن أن تقدمها ال سيما فيما خيص               وتوصي اللجنة، إضافة   -٣٢
 سنة ووضع حد لذلك، بأن تصدق الدولة الطرف على النظام األساسي          ١٥مـنع جتنـيد األطفال دون سن        

 .للمحكمة اجلنائية الدولية

 تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

نقص تنسيق األنشطة لتنفيذ الربوتوكول االختياري، ال سيما يف جمال إعادة تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء       -٣٣
 .تأهيل األطفال من ضحايا النـزاعات املسلحة الذين التمسوا اللجوء يف كازاخستان وإعادة إدماجهم

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخويل هيئة حمددة، مثل جلنة محاية حقوق األطفال، دور التنسيق وتوفري  -٣٤
 .معلومات عن أنشطتها يف هذا الصدد يف تقريرها القادم
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 النشر والتدريب

ترحب اللجنة باألنشطة الرامية إىل إعالم الطلبة يف املدارس العسكرية حبقوقهم، مبا يف ذلك عرب تدريب                 -٣٥
ملعلومات عن  املعلمني، ولكنها تشعر بالقلق إزاء املعلومات احملدودة عن حمتوى هذه التدريبات والدروس ونقص ا             

أنشـطة التوعية بني املهنيني العاملني مع الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفال الذين كانوا ضحايا                
 .نزاعات مسلحة

توصـي اللجـنة بـأن تعمـد الدولة الطرف بانتظام إىل التوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام                  -٣٦
املهنية املعنية اليت تعمل مع الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين         الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع الفئات      

مـن األطفال من البلدان املتضررة من النـزاعات املسلحة، مثل املعلمني واملهنيني الطبيني واحملامني والقضاة               
 تقريرها وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف املزيد من املعلومات احملددة، يف          . وأفـراد القوات العسكرية   

القـادم، عـن تعلـيم حقـوق اإلنسان يف املدارس العسكرية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول                  
 .االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

  جتنيد األطفال-٢

 التجنيد اإلجباري

 وباملعلومات اليت تشري إىل     ١٨ ترحب اللجنة بالقاعدة اليت تنص على أن التجنيد اإلجباري يبدأ يف سن            -٣٧
 .أنه ال يقبل أي استثناء هلذه القاعدة

 دور املدارس العسكرية

يف ضـوء املعلومـات الـيت تفـيد بأن الطلبة يف املدارس العسكرية يتلقون، إضافة إىل املقرر الدراسي                    -٣٨
والتدريب على األسلحة، تشعر    االعتيادي، تدريباً خاصاً على القضايا العسكرية، مبا يف ذلك تدريب بدين خاص             

 .اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات مستقلة للتعامل مع الشكاوى اليت قد يقدمها الطلبة

توصي اللجنة بأن يتاح لألطفال الذين يدرسون يف املدارس العسكرية ما يكفي من الفرص للجوء إىل  -٣٩
 .آليات مستقلة للتظلم والتحقيق

  جمال نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي التدابري املعتمدة يف-٣

 تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي

ملـا كانت الدولة الطرف بلدا يقصده ملتمسو اللجوء والالجئون واملهاجرون من األطفال القادمون من                -٤٠
املساعدة املقدمة لعالج   بلـدان جـند فيها األطفال أو استعملوا يف أعمال القتال، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن                 

 .أو البدنية وكذا إعادة إدماجهم يف اجملتمع غري كافية/صحتهم النفسية و
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توصـي اللجـنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً مللتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين من                -٤١
وا يف أعمال القتال يف     األطفـال الذيـن يعيشون يف كازاخستان ممن ُيحتمل أن يكونوا قد جندوا أو استعمل              

 :أوطاهنم باختاذ تدابري من بينها ما يلي

 وضع وتنفيذ قانون بشأن الالجئني يتمّشى متاماً مع املعايري الدولية يف جمال منح وضع الالجئ؛ )أ( 

إعالة األطفال الذين نزحوا مع أسرهم أو بدوهنا يف أتون النـزاعات يف طاجيكستان واالحتاد  )ب( 
أكثر من  (وأفغانستان وغريها من البلدان والذين عاشوا يف كازاخستان فترة من الوقت            ) يشانالش(الروسي  

سواء مبركز الالجئ أو مبركز آخر مما يسمح بإعادة إدماجهم يف اجملتمع الكازاخستاين ومساواهتم يف               ) سـنة 
 التعليم والرعاية الصحية وغريمها من اخلدمات االجتماعية؛

عددة التخصصات لألطفال املتضررين من أجل تعافيهم البدين والنفسي     تقـدمي مسـاعدة مت     )ج( 
كما تشجع الدولة الطرف على أن جتمع على حنو منهجي بيانات عن الالجئني             . وإعـادة اندماجهم اجتماعياً   

وملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفال ممن يدخلون ضمن واليتها القضائية ويكونون قد شاركوا يف أعمال 
 ٦وتوصي اللجنة يف هذا الصدد بأن حتيط الدولة الطرف علماً بتعليق اللجنة العام رقم         . ال يف أوطاهنم  القـت 
 . بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم٢٠٠٥لعام 

  املتابعة والنشر-٤

 لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل      توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة          -٤٢
 لتنظر والربملان ووزارة الدفاع والسلطات اإلقليمية أعضاء جملس الوزراء إىلبوسـائل منها إحالة التوصيات   

 . بشأهنافيها عند االقتضاء وتتخذ املزيد من اإلجراءات

ستمرين واملنهجيني  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير أنشطة التثقيف والتدريب امل            -٤٣
جبمـيع اللغـات احمللية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل كل اجملموعات املهنية املعنية املشار إليها                

وعالوة على ذلك، توصي الدولة الطرف بأن تعمم الربوتوكول االختياري على أوسع نطاق ممكن بني               . أعاله
 . املقررات الدراسية والتثقيف حبقوق اإلنسانالناس ال سيما األطفال وآبائهم عرب سبل منها

 االختياري، توصي اللجنة بإتاحة     الربوتوكول من ٦ املادة   من ٢ إىل ذلك، ويف ضوء الفقرة       وإضافة -٤٤
 نطاق الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة للجمهور على أوسع الدولةالتقرير األويل الذي قدمته 

 .والوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصدهالنقاش إثارة بغية 

 القادم التقرير -٥

 تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ  ،٨ املادة   من ٢ للفقرة   وفقاً -٤٥
 .نهام ٤٤ للمادة اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً الواجب تقدميه مبوجب الربوتوكول االختياري يف التقرير القادم
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 مالطة: املالحظات اخلتامية

) CRC/C/SR.1160انظر  (١١٦٠يف جلستها ) CRC/C/OPAC/MLT/1(نظرت اللجنة يف التقرير األّويل ملالطة  -٤٦
 الذي ٨، بدون حضور وفد من الدولة الطرف، اليت اختارت وفقاً ملقرر اللجنة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ١١املعقـودة يف    

 املعقودة يف   ١١٩٩واعتمدت اللجنة يف جلستها     . سعة والثالثني إخضاع التقرير الستعراض تقين     اعتمدته خالل دورهتا التا   
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول٢٩

  مقدمة-ألف 

 .  ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األّويل وبردودها على قائمة املسائل -٤٧

الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات اخلتامية السابقة اليت       وُتذَكّر اللجنة الدولة  -٤٨
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران ٢٨للدولة الطرف يف  ) CRC/C/15/Add.129(اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري األويل  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

غم من وجود برنامج الزعماء الشبان مبوجب قانون القوات املسلحة          تالحـظ اللجنة مع التقدير أنه بالر       -٤٩
 أشهر للتدريب يف وحدات غري مقاتلة، فلم        ٦ عاماً و  ١٧املالطية حيث حيتمل وفقاً لـه جتنيد شخص دون سن          

 . ١٩٧٠ عاماً منذ عام ١٨ُيجّند أي شخص دون سن 

 :كما ترحب بتصديق الدولة الطرف على ما يلي -٥٠

ـ  )أ(   بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٩٩٩ لعام   ١٨٢ية منظمة العمل الدولية رقم      اتفاق
 ؛٢٠٠١يونيه / حزيران١٥واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف 

 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف  )ب( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 ري التنفيذ العامة تداب-١

 التشريعات

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام حمددة يف تشريعات الدولة الطرف جترم التجنيد اإلجباري                 -٥١
كما حتيط علماً باملعلومات اليت     .  عاماً أو أي انتهاك آخر ألحكام الربوتوكول االختياري        ١٨لشخص دون سن    

ولية الوالية القضائية خارج اإلقليم بشأن جرائم احلرب اليت يرتكبها          مفادهـا أن الدولة الطرف ال تتحمل مسؤ       
 عاماً أو استخدامهم لالشتراك     ١٥األطفـال اجملـندون جتنيداً إلزامياً أو املتطوعون يف القوات املسلحة دون سن              

 .الفعلي يف أعمال القتال
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لقوات املسلحة أو يف اجلماعات املسلحة      بغية تعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال يف ا          -٥٢
 :واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اجلماعات / عاماً يف القوات١٥أن حتظر حظراً صرحياً مبوجب القانون جتنيد األطفال دون سن  )أ( 
 املسلحة واشتراكهم مباشرة يف أعمال القتال؛

مبوجب القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق        أن حتظـر حظـراً صرحياً        )ب( 
 بتجنيد األطفال واشتراكهم يف أعمال القتال؛

أن تنشئ والية قضائية خارج اإلقليم للجرائم اليت يرتكبها فرد أو ُترتكب ضد فرد من رعايا  )ج( 
 الدولة الطرف أو تربطه هبا روابط أخرى؛

إتيان العسكريني أي فعل ينتهك احلقوق الواردة يف الربوتوكول         أن تنص صراحةً على عدم       )د( 
 .االختياري، بغّض النظر عن أي أمر عسكري هبذا اخلصوص

 النشر والتدريب

 .تأسف اللجنة لنقص املعلومات عن النشر والتدريب فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري -٥٣

تدريب املتعلقة بالربوتوكول االختياري للقوات     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بضمان توفري أنشطة ال          -٥٤
كمـا توصـي الدولة الطرف بوضع برامج منتظمة للتوعية والتثقيف بأحكام الربوتوكول االختياري              . املسـلحة 

والتدريب عليها، تستهدف بصفة خاصة مجيع الفئات ذات الصلة العاملة مع األطفال ولصاحلهم، وال سيما املهنيني 
سـي الـلجوء والالجئني واملهاجرين من األطفال الذين يفدون على مالطة من بلدان متأثرة               العـاملني مـع ملتم    

بالرتاعات املسلحة، مثل املهنيني العاملني يف القطاع الطيب، واألخصائيني االجتماعيني، وضباط الشرطة، واملعلمني،             
 .ه املسألة يف تقريرها القادموتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات عن هذ. واحملامني والقضاة

  جتنيد األطفال-٢

 من الباب الثاين لقانون القوات املسلحة، ُيحظر جتنيد شخص دون           ٢٢٠تالحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة       -٥٥
" ما مل يوافق خطياً على التطوع يف القوات املسلحة        ) " أشهر ٦ عاماً و  ١٧وهي يف مالطة    (السـن الدنيا املالئمة     

وتأسف اللجنة لعدم وجود سن     .  أي شخص آخر قد يكون املتطوع يف القوات املسلحة حتت رعايته           الوالدان أو 
 .دنيا يتعذر دوهنا جتنيد األطفال يف مجيع الظروف، أي حىت مع موافقة الوالدين أو أي أوصياء قانونيني آخرين

 يف قواهتا املسلحة الوطنية توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع سن دنيا مبوجب القانون للتجنيد الطوعي        -٥٦
للتجنيد الطوعي أن تعكس وتؤسس " املطلقة"وينبغي هلذه السن الدنيا . حيظر دوهنا جتنيد األطفال بدون أي استثناء

 .١٩٧٠ عاماً منذ عام ١٨املمارسة احلميدة للدولة الطرف، واليت مبوجبها مل جيند أي شخص دون سن 
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ع السالح والتسريح من اخلدمة والتعايف      التدابري املعتمدة فيما يتعلق برت     -٣
 اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد عبور ومقصد مللتمسي اللجوء واملهاجرين، مبن فيهم األطفال، وأن                -٥٧
لقانون األطفال  وفيما تالحظ اللجنة يف هذا الصدد أن        . بعضـهم يفـد مـن بلـدان متأثرة بالرتاعات املسلحة          

يوفر امللجأ  " دار السالم "أحكاماً بشأن القّصر غري املصحوبني، وأن املشروع السكين         ) أوامر الرعاية (واألحداث  
 عاماً، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ممارسة االحتجاز اآليل ١٨ويقدم اخلدمات مللتمسي اللجوء غري املصحوبني دون سن 

ورغم أن مدة ذلك االحتجاز قد خفضت أخرياً إىل فترة .  بصفة غري نظاميةجلميع األشخاص الذين يدخلون مالطة
 شـهراً، ورغـم السياسة اليت تقضي بوجوب عدم احتجاز األطفال، يساور اللجنة القلق إزاء                ١٨ال تـتجاوز    

ثرة املعلومـات الـيت تفيد أن بعض األطفال والقّصر غري املصحوبني، مبن فيهم األطفال الوافدون من بلدان متأ                 
 . يف بعض احلاالت يف انتظار اختتام اإلجراءات لإلفراج عنهم- يف الواقع -برتاعات مسلحة، حيتجزون 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٨

املـبادرة يف أبكر مرحلة ممكنة إىل حتديد الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفال            )أ( 
 حتمل أن يكونوا قد شاركوا يف نزاعات مسلحة؛الذين يفدون على مالطة والذين ُي

دراسة حالة هؤالء األطفال بعناية، وحظر احتجازهم يف مجيع احلاالت ومدهم فوراً باملساعدة  )ب( 
املـتعددة االختصاصـات اليت تراعي ثقافاهتم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً       

  الربوتوكول االختياري؛ من٦ من املادة ٣للفقرة 

تقـدمي التدريـب املـنهجي للسلطات العاملة لصاحل األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء              )ج( 
 واملهاجرين ومعهم والقادمني من بلدان متأثرة بالرتاعات املسلحة؛

 املشاركة يف التعاون الدويل يف هذا الصدد، وتقدمي مزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة يف               )د( 
 .تقريرها القادم

 بشأن ٦ويف هذا الصدد، تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم      -٥٩
 .معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

  املتابعة والنشر-٤

الئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل،      توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري امل          -٦٠
بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو إىل هيئة مماثلة، وإىل جملس النواب، ووزارة الدفاع 

 .وإىل السلطات اإلقليمية، لتنظر فيها، عند االقتضاء، وتتخذ املزيد من اإلجراءات

ربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح         من ال  ٦ من املادة    ٢يف ضـوء الفقرة      -٦١
على نطاق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا               

 .اللجنة، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ومتابعته
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  التقرير القادم-٥

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ ٨ من املادة ٢قاً للفقرة وف -٦٢
 ٤٤الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، املقرر تقدميه وفقا للمادة 

 .من االتفاقية

 ساموا: املالحظات اخلتامية

  الوثيقتنينظرا (١١٦٣ و١١٦١يف جلستيها ) CRC/C/WSM/1(موا ارير األويل لسنظرت اللجنة يف التق -٦٣
CRC/C/SR.1161 و CRC/C/SR.1163( ١١٩٩ يف اجللسة واعتمدت، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢، املعقودتني يف 

 . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

  اليت طرحتها   املسائلالردود الكتابية الشاملة على قائمة      ب التقرير األويل وكذلك     ترحـب اللجنة بتقدمي    -٦٤
)CRC/C/WSM/Q/1( .بتقدير كبري طابع هذه التقارير الذي يتسم بالنقد الذايت والتحليل، األمر  كذلكالحظتو 

 .طرفل اةفهم حالة األطفال يف الدولحسن الذي ساهم يف 

 الطرف الرفيع املستوى واملشترك بني ة الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولومما يشجع اللجنة احلوار -٦٥
 . ردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات املقدمة أثناء املناقشةبترحب هي الوزارات و

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :ية يف الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها ما يلي من التطورات اإلجيابتثين اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها عدداً -٦٦

تفاقية حقوق الطفل   ال تها ساموا ملعرفة مدى مطابق    لتشريعاتاالنـتهاء من االستعراض الشامل       )أ( 
تفاقـية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ووضع مؤشرات ميكن أن تساعد إىل حد كبري يف إعمال                   الو

 االتفاقيتني؛احلقوق املنصوص عليها يف 

 التسجيل  حتسني نظام ، الذي يتيح    ٢٠٠٢ الوالدات والوفيات والزجيات لعام      تسـجيل سـن قـانون      )ب( 
 ال؛اجمل  هذا يفوااللتزامات

  ساموا لقانون املتعلق باجلنسية ويؤكد منح جنسية     ل تنقيح   وهو،  ٢٠٠٤سن قانون اجلنسية لعام      )ج( 
 ألي طفل باملولد أو بالنسب؛

ؤسسات اليت تضطلع   املنص على تنظيم    ي، الذي   ٢٠٠٥لعام  املعدل  ) التبين (الطفلن  سـن قانو   )د( 
 ؛ على الصعيد الدويلالتبين عمليات تنظيم على بإجراءات التبين يف ساموا و

 . ٢٠٠٢التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام  )ه ( 
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 يذ االتفاقيةق تنفو العوامل والصعوبات اليت تع�جيم 

هي وقوع البلد عرضة لكوارث طبيعية مثل       أال و تسـلم اللجـنة بـأن الدولة الطرف تواجه حتديات،            -٦٧
 .املنصوص عليها يف االتفاقيةالطفل  حلقوق اإلعمال التام صعوبات كأداء حتول دون  أحياناًتسبباألعاصري، اليت 

  القلق الرئيسية والتوصياتدواعي -دال 

 نفيذ العامةتدابري الت -١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

 التحفظات

 من اتفاقية   ٢٨من املادة   ) أ(١الدولة الطرف على الفقرة     أبدته   التحفظ الذي    تشـعر اللجنة بالقلق إزاء     -٦٨
 .حقوق الطفل

املي حلقوق اإلنسان لعام  عمل فيينا الصادرين عن املؤمتر الع    وبرنامجتوصـي اللجنة، يف ضوء إعالن        -٦٩
١٩٩٣) A/CONF.157/23(          ١على الفقرة   أبدته  ، بأن تنظر الدولة الطرف يف سحب التحفظ الذي)من ) أ

 .  من اتفاقية حقوق الطفل٢٨املادة 

 التشريعات

 تحديدلعن القوانني السارية يف الدولة الطرف اليت أجريت ترحب اللجنة بالدراسة االستقصائية التحليلية  -٧٠
د أن اللجنة  بي. هذه القوانني مع اتفاقية حقوق الطفلحبيث تتفقاألحكام اليت حتتاج إىل تغيري أو املطلوب إضافتها 

قلقة لعدم إنشاء مكتب جلنة اإلصالحات القانونية بعد وألن أعمال املتابعة الضرورية هلذه الدراسة قد تؤجل أو                 
 .تتأخر أو قد ال تنفذ نتيجة لذلك

نة الدولة الطرف على أن تنشئ، على سبيل األولوية، مكتب اإلصالحات القانونية هبدف             حتث اللج  -٧١
 إىل الدراسة االستقصائية املشار إليها أعاله، من        وضـع وتنفيذ خطة إلصالح التشريعات يف ساموا، استناداً        

 .مع املبادئ واألحكام املكرسة يف االتفاقيةهذه التشريعات أجل كفالة انسجام 

 .حظ اللجنة أن ساموا مل تصّدق سوى على معاهدتني من املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسانوتال -٧٢

توصـي اللجـنة بشدة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية                 -٧٣
تكامل اإلقليميني اليت   لتوصية املقدمة يف خطة احمليط اهلادئ لتعزيز التعاون وال        وفقـاً ل  الرئيسـية األخـرى،     

 .٢٠٠٥أكتوبر / من زعماء منتدى جزر احمليط اهلادئ يف تشرين األولاعتمدها ستة عشر زعيماً

 خطة العمل الوطنية

وزارة ، اليت وضعتها    ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة  ترحـب اللجنة باملعلومات املتعلقة بإطالق اخلطة املشتركة األوىل           -٧٤
 .٢٠١٠-٢٠٠٧ بإعداد خطة عمل وطنية للفترة وباملعلومات املتعلقة واالجتماعيةشؤون املرأة والتنمية اجملتمعية 
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توصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها بغية اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية تغطي                 -٧٥
ا اجلمعية هت اعتمداليت" عامل صاحل لألطفال"املعنونة  الوثيقة اخلتامية تراعي االتفاقية و تتناوهلامجيع اجملاالت اليت    

توفري ما يكفي من    أيضاً ب توصي  و. ٢٠٠٢مايو  /العامـة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل املعقودة يف أيار         
على مجيع املستويات، مع حتديد أهداف         وفعاالً كامالً املـوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطة العمل هذه تنفيذاً        

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف            . إطار زمين حمدد  ملموسة تنجز يف    
 . ذلك األطفال والشباب، مشاركة واسعة يف مجيع جوانب عملية التنفيذ

 التنسيق

، وجلنة التنسيق   واالجتماعية وزارة شؤون املرأة والتنمية اجملتمعية       بذلتهاترحـب اللجـنة باجلهود اليت        -٧٦
 حقوق الطفل بغية تنسيق األنشطة الرامية لتنفيذ        املعنية باتفاقية اتفاقية حقوق الطفل، والشراكة     الوطنـية املعنية ب   

سيما جلنة    املوارد البشرية واملالية املتاحة ملختلف الكيانات، وال       لقلةعلى أن اللجنة قلقة     . اتفاقـية حقوق الطفل   
 .التنسيق الوطنية املعنية باالتفاقية

قوم الدولة الطرف بتعزيز دور جلنة التنسيق الوطنية وتزويدها باملوارد البشرية           توصـي اللجنة بأن ت     -٧٧
 العام رقم تعليقهاوهبذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل .  للنهوض بواليتها بشكل فعالالكافيةواملالية 

 ).CRC/GC/2003/5(بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  ٢٠٠٣لعام  ٥

 لرصد املستقلا

تتمتع بسلطة  وتعزيز ورصد إعمال حقوق األطفال      معنية ب قلق لعدم وجود هيئة مستقلة      اليساور اللجنة    -٧٨
 . هاوالنظر في  بانتهاكات مجيع حقوق األطفالاملتعلقةفردية الشكاوى التلقي 

تفاقية حقوق الطفل،  اتنفيذتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة لتعزيز ورصد  -٧٩
 ملبادئ باريس   مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أو هيئة منفصلة وفقاً        من   سواء كانت هذه اهليئة جزءاً    

 ات بشأن دور املؤسس  ٢٠٠٢لعام   ٢رقم  العام  اللجنة  تعليق  لو) ، املرفق ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعـية العامة      (
شكاوى والتحقيق الوالية لتلقي املستقلة ذه اهليئة هليكون  بأن وتوصي أيضاً .الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان

 ما يكفي من املوارد البشرية       هلا صصأن خي ، مبا يف ذلك الشكاوى اليت ترد من أطفال، وب         معاجلـتها فـيها و  
 مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيف    التماسكمـا توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف          . واملالـية 

 .م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانومفوضية األم

 توفري املوارد لألطفال

قلق لعدم كفاية االعتمادات املرصودة يف امليزانية لوزارة شؤون املرأة والتنمية اجملتمعية            بال اللجنة   تشـعر  -٨٠
 . فيما يتعلق باألطفال وإعمال حقوقهمواالجتماعية

 الدولة الطرف تعمد، توصي اللجنة بأن ٦ و٣ و٢واد  من االتفاقية ويف ضوء امل٤ز تنفيذ املادة يتعزل -٨١
، على املستويني    شؤون املرأة والتنمية اجملتمعية واالجتماعية      االعتمادات املرصودة يف امليزانية لوزارة     إىل زيادة 
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 إىل "،سيما أولئك الذين ينتمون إىل أشد الفئات ضعفاً ، لضمان إعمال حقوق األطفال، الالوطين واحمللي معاً  
 ".عند االقتضاءاملوارد املتاحة، ويف إطار التعاون الدويل ... أقصى حد تسمح به 

 مجع البيانات

 نظام  إنشاءإذا كانـت اللجنة تقر باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال مجع البيانات، مبا يف ذلك                   -٨٢
بيانات مصنفة يف مجيع اجملاالت اليت      مع  ماية الطفل، فهي قلقة لعدم وجود آلية مناسبة جل        املتصلة حب معلومات  لـل 
 .تحليلال أغراض خلدمةتناوهلا االتفاقية ت

 تطوير نظام شامل جلمع بيانات مصنفة  جمال يفهادوتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جه -٨٣
 ونألطفال املعوق  ا مبن فيهم لمستضعفني،  ل االتفاقية، مع إيالء عناية خاصة       تتناوهلاتغطـي مجيع اجملاالت اليت      

الدولة الطرف كذلك على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لدى صياغة اللجنة وتشجع . واألطفال الفقراء
  اللجنة أيضاً  يويف هذا الصدد، توص   .  فعاالً القوانني والربامج ولدى وضع السياسات لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً       

 .هات منها اليونيسيف الدولة الطرف املساعدة التقنية من جتلتمسبأن 

 والتوعيةالنشر والتدريب 

 باجلهود اليت بذلتها شعبة املرأة  أيضاًوتنوه. ترحـب اللجـنة بترمجة نص اتفاقية حقوق الطفل إىل لغة ساموا     -٨٤
 طريق االتفاقية، مبا يف ذلك عنب للتوعيةوبرنامج احمليط اهلادئ لألطفال يف جمايل تنسيق وتنفيذ عدد من األنشطة الرامية   

بعد وعياً كافياً   اجلمهور  عامة   األطفال و  لعدم وعي وبالرغم من هذه اجلهود، تظل اللجنة قلقة        . احلمـالت اإلعالمية  
االجتماعيني األخصائيني   مع األطفال أو لصاحلهم، مثل املعلمني و       الفئات العاملة االتفاقـية وألن املهنيني الرئيسيني يف       ب

 . باستمرار املعلومات املناسبة بشأن االتفاقية وانعكاساهتا على عملهمال يتلقونومقدمي الرعاية الصحية والشرطة، 

توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان اإلقرار بأحكام االتفاقية                -٨٥
تشجع اللجنة ويف هذا الصدد، . سواءحد ومبادئها على نطاق واسع واستيعاهبا من قبل الكبار واألطفال على 

 وغريهم من مقدمي    وآبائهم األطفال   بني الوعي هبا    ونشر نص االتفاقية    نشرالدولـة الطرف على املضي يف       
 إىل  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . الـرعاية ومجيع الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفال ولصاحلهم         

 زعماء الكنائس، حول حقوق األطفال يف سياق ثقافة         ميه ف نمعية، مب ت يف مناقشات مع القيادات اجمل     الشروع
 .ساموا بغية إحداث املزيد من التغيري يف مواقف وتصرفات قادة الرأي العام الرئيسيني يف اجملتمع

 التعاون مع اجملتمع املدين

 .الجتماعيةضطلع به اجملتمع املدين، ال سيما يف جمال تقدمي اخلدمات ايترحب اللجنة بالدور الفعال الذي  -٨٦
على أن اللجنة تالحظ أن غالبية املنظمات غري احلكومية مل تتح هلا إمكانية االطالع على تقرير الدولة الطرف ومل 

 .  عن عملية تقدمي التقارير إىل جلنة حقوق الطفلتكن تعلم شيئاً

 اللجنة  لذي نظمته اتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، مع مراعاة يوم املناقشة العامة                -٨٧
 ):CRC/C/121(الطفل بشأن القطاع اخلاص كمقدم للخدمات ودوره يف إعمال حقوق 
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 مواصلة تعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين وإشراكها باستمرار يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية؛ )أ( 

تمع املدين لتمكينها من    وتقـدمي مـا يكفي من املوارد املالية وغريها من املوارد ملنظمات اجمل             )ب( 
 . بفعاليةالنهوض مبسؤولياهتا

 تعريف الطفل -٢
 ) من االتفاقية١املادة (

فيما يتعلق  يف اإلعراب عن القلق      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         صوهتا إىل اللجنة  ضـم   ت -٨٨
 . للفتيان عاما١٨ً للفتيات و عاما١٦ًبفارق سن الزواج، وهو 

ـ  -٨٩  أدىن للسن القانونية للزواج للفتيان والفتيات يكون        ي اللجـنة بأن حتدد الدولة الطرف حداً       توص
 . دولياًمقبوالً

 املبادئ العامة  -٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

تمييز، فهي   من احلماية ضد ال    بينما تالحظ اللجنة أن دستور ساموا وتشريعاهتا الوطنية تقدم للطفل شيئاً           -٩٠
امليل التمييز على أساس العرق واللون وامللكية والعجز واملولد و        ك الحتمال وقوع التمييز بأوجه عدة،     قلقة   تظل
 . واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واحلالة الزوجية واحلملياجلنس

دستورية والقانونية اليت   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري تشريعية لضمان انسجام األحكام ال            -٩١
كما توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات    .  من االتفاقية  ٢مع املادة      كامالً تكفـل مبدأ عدم التمييز انسجاماً     

 .لتمييز القائم حبكم الواقع، ال سيما التمييز ضد الفتيات واألطفال الفقراء واملعوقنيفّعال لمصنفة تسمح برصد 

التقرير الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري والربامج ذات الصلة           تضمنيوتطلـب اللجـنة      -٩٢
اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر وباتفاقية حقوق الطفل 

، مع  ٢٠٠١من تعصب يف عام       األجانب وما يتصل بذلك    ه العنصرية والتمييز العنصري وكر    ملكافحةالعاملي  
 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ٢٠٠١لعام  ١مراعاة التعليق العام رقم 

 الفضلىمصاحل الطفل 

، وباألخص فيما   الفضلىتالحظ اللجنة أن بعض التشريعات تنص على أحكام فيما يتعلق مبصاحل الطفل              -٩٣
  كامالً  من االتفاقية تطبيقاً   ٣ لعدم تطبيق املبدأ املكرس يف املادة        على أن اللجنة قلقة   .  بإجراءات احلضانة  يتصـل 

 .التقليدي للدولة الطرف وال يف سياساهتا وبراجمهاالقانون ولعدم إدراجه على النحو الالزم يف القانون العام و
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حل الطفل  توصـي اللجـنة بـأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح تشريعاهتا بغية ضمان إدراج مبدأ مراعاة مصا                 -٩٤
 .سياسات الدولة الطرف وبراجمهاوالعمل به وتطبيقه يف  بشكل كامل معاً يف القانون العام والقانون التقليدي الفضلى

 احترام آراء الطفل

ألطفال يف جزيريت شفايي وأوبولو وأن املدارس واجملتمعات احمللية         منتظمة ل  يات منتد عقدتالحـظ اللجـنة      -٩٥
مع ذلك  ولكنها قلقة   . نظمات تتيح بعض الفرص لألطفال للمشاركة واإلعراب عن آرائهم        والكـنائس وغريها من امل    

 . مواقف تقليدية قد حتد من حقوق األطفال يف اإلعراب عن آرائهم حبرية يف األسرة واملدرسة واجملتمع احملليلوجود

 وإسهامهم األطفال   اكإشرتوصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان              -٩٦
 ١٥ و ١٣ و ١٢ للمواد   بشكل فعال يف مجيع القرارات اليت ختصهم يف األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي، وفقاً            

 آراء األطفال بعني االعتبار أخذ ملدى بأن تضطلع الدولة الطرف باستعراض منتظم وتوصي أيضاً. من االتفاقية
 اللجنة  توجهوعالوة على ذلك،    . ات احملاكم، وتنفيذ الربامج   ومدى تأثري ذلك على وضع السياسات، وقرار      

 اللجنة بشأن حقوق الذي تنظمهالدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا خبصوص يوم املناقشة العامة انتباه 
 .٢٠٠٦سبتمرب /الطفل يف أيلول

 املدنيةاحلقوق واحلريات  -٤
 )من االتفاقية ٣٧من املادة ) أ(الفقرة  و١٧-١٣ و٨  و٧ وادامل(

 العقوبة البدنية

العقوبة البدنية يف األسرة واملدرسة ومؤسسات رمسي على استخدام حظر فرض قلق لعدم ال اللجنة يساور -٩٧
 . على نطاق واسعة هذه العقوبةالرعاية البديلة وملمارس

مجيع لبدنية يف   تشريعات حتظر مجيع أشكال العقوبة ا     وتنفذ   الدولة الطرف    تضعتوصـي اللجنة بأن      -٩٨
 األعمال اليت تعتزم الدولة     هبذا خلصوص األطر، مبا يف ذلك األسرة ونظم رعاية الطفل البديلة، وتؤيد اللجنة            

 كيما محالت توعية الدولة الطرف تنظموباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن .  تأييداً كامالًالطرف القيام هبا
كل ينسجم مع الكرامة اإلنسانية للطفل ويتفق مع أحكام االتفاقية،  البديلة بشالتأديب أشكال استخدامتكفل 

بشأن حق الطفل  ٢٠٠٦لعام  ٨العام رقم اللجنة ، وأن تراعي يف ذلك تعليق ٢٨ من املادة ٢سيما الفقرة  ال
 ).CRC/GC/8(يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

 الرعاية البديلة وسرية البيئة األ -٥
 ٢٥، و٢١-١٩، واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١والفقرتان  ١١-٩و ٥اد وامل(

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ،٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 مسؤوليات األبوين

 .مسؤولياهتما األبويةأداء م والتدريب املنهجيني لألبوين يف تشعر اللجنة بالقلق لعدم تقدمي الدع -٩٩
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توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف لألبوين ولغريمها من مقدمي الرعاية الدعم الضروري والتثقيف  -١٠٠
الئمة عن حقوق الطفل وأن تشرك يف هذه اجلهود املنظمات          املعلومات  امل إىل جنب مع     يف جمال التنشئة جنباً   

ع استخدام ُنُهج جمتمعية وقائمة على      اجملموعات الكنسية والقطاع اخلاص م    وغري احلكومية واجملتمعات احمللية     
 .التثقيف املناسب يف جمال حقوق الطفلتوفري وسائط اإلعالم و

 التبين

ترحـب اللجنة باختاذ تدابري تشريعية شىت لتنظيم عمليات التبين احمللية والدولية ولكنها قلقة لعدم وجود            -١٠١
 ".التبين غري الرمسي"مى وخباصة ما يسبشأن ممارسة التبين، أخرى ت ومعلومات ءاإحصا

تحليل ممارسة التبين، مبا يف ذلك لبأن جتري دراسة تشمل بيانات مصنفة الدولة الطرف توصي اللجنة  -١٠٢
نطاق هذه املمارسة وطبيعتها واعتماد الوقوف على من قبل أفراد األسرة، هبدف " التبين غري الرمسي"ما يسمى 

 للمادة  على كفالة سري عمليات التبين وفقاً  للجنة الدولة الطرف أيضاً   وتشجع ا . السياسات والتدابري املناسبة  
جمال التبين على    مـن االتفاقـية وعلى التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف                ٢١

 .١٩٩٣الصعيد الدويل لعام 

 واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملةالعنف 

ألطفال وإمهاهلم، فهي قلقة الستمرار اظاهرة إيذاء شطة املضطلع هبا ملنع وحماربة  اللجنة باألن بيـنما تنوه     -١٠٣
 .ألطفال وإمهاهلم يف الدولة الطرفاإيذاء حاالت 

 : مبا يليالدولة الطرفتوصي اللجنة  -١٠٤

،  اإلجراءات القائمةإضافة إىل يشمل ذلك،ألطفال وإمهاهلم واإيذاء اختاذ التدابري الالزمة ملنع  )أ( 
 ألطفال ورصد هذه احلاالت والتحقيق فيها؛اإيذاء  فعالة لتلقي تقارير عن حاالت اتآليإنشاء 

 القيام حبمالت وقائية لتثقيف اجلمهور بشأن اآلثار السلبية اليت تترتب على سوء معاملة األطفال؛ )ب( 

يهم، مبا يف ذلك إجراء دراسات عن العنف املرتيل ضد األطفال وسوء معاملتهم واالعتداء عل  )ج( 
نطاق هذه املمارسات وطبيعتها، واعتماد التدابري والسياسات الوقوف على ، من أجل  عليهماالعتداء اجلنسي

 ، واملسامهة يف تغيري املواقف؛املناسبة

التحقيق يف حاالت العنف املرتيل ضد األطفال وسوء معاملتهم واالعتداء عليهم، مبا يف ذلك               )د( 
الواجبة حلق  األسرة، يف إطار إجراء حتقيقي وقضائي موات لألطفال وباملراعاة          عليهم داخل   االعتداء اجلنسي   

 ؛الطفل يف محاية خصوصياته
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لضمان التعايف البدين اختـاذ تدابري لضمان تقدمي خدمات الدعم لألطفال يف اإلجراءات القانونية، و     )ه ( 
ء املعاملة أو العنف أو االستغالل وإعادة إدماجهم يف اجملتمع  أو اإلمهال أو سو   اإليذاء  ضحايا االغتصاب أو    والنفسي ل 

 العار؛وصمهم ب من االتفاقية، ومنع جترمي الضحايا و٣٩ للمادة وفقاً

 .تقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةالساعدة التماس امل )و( 

ال واالستبيان املتصل هبا املرسل إىل      ويف سـياق دراسـة األمني العام بشأن مسألة العنف ضد األطف            -١٠٥
 الدولة الطرف على هذا االستبيان      قدمتهااحلكومـات، تـنوه اللجـنة مـع التقدير بالردود املكتوبة اليت             

بشأن التصدي ألعمال العنف ضد األطفال، املعقودة يف فيجي        مشاورة احمليط اهلادئ اإلقليمية     شاركتها يف   مبو
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم نتائج هذه       . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ٢٦مـن   يف الفـترة    

 اإلقليمية كأداة الختاذ خطوات، بالشراكة مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال                ةاملشاور
إلحداث زخم يسمح باختاذ خطوات ملموسة وحمددة اآلجال، عند         والعـنف اجلسـدي واجلنسي والنفسي،       

انتباه ود اللجنة أن توجه     وعالوة على ذلك، ت   . هلمااإليذاء والتصدي    للوقايـة من هذا العنف و      االقتضـاء، 
(الدولـة الطـرف إىل تقريـر اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال                   

A/61/299( عن توصيات الشاملة فضالًلدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري املالئمة لتنفيذ ال أن تشـجع ا    و 
 . التوصيات احملددة الواردة يف هذا التقرير

 األساسية والرعايةالصحة  -٦
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ،١٨ من املادة ٣ والفقرة ،٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١ من والفقرات

 األطفال املعوقون

نوع من  الذين يعانون أي    يعات وطنية تكفل حق األطفال      يساور اللجنة قلق لعدم وجود سياسة أو تشر        -١٠٦
 الدعم املقدم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة       لنقصكما أهنا قلقة    . أنواع اإلعاقة يف التمتع حبياة كاملة والئقة      

 .يف النظام التعليمي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٠٧

تشمل فيما تشمل شطب مجيع األحكام السلبية املتعلقة اعتماد سياسة شاملة لألطفال املعوقني  )أ( 
 واملمارسة؛األنظمة باألطفال املعوقني من التشريعات و

) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    ( بالقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني         اإلحاطة علماً  )ب( 
 تشرين  ٦ يف   العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني    والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي خصصته للمناقشة          

  ؛)٣٣٩-٣١٠ الفقرات ،CRC/C/69( ١٩٩٧أكتوبر /األول
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منها إنشاء وحدات خاصة يف  بطرق العامتشجيع إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي       )ج( 
ألطفال اوصول  إتاحة   و ،توفري تدريب خاص للمعلمني   مزيد من االهتمام ل   إيالء  اجملـتمعات احمللـية كافة، و     

 ، مبا يف ذلك املدارس واملرافق الرياضية والترفيهية، ومجيع األماكن العامة األخرى؛املاديةاملعوقني إىل البيئة 

 .التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف )د( 

 الصحة واخلدمات الصحية

 وحتيط اللجنة علماً  .  واألطفال دون اخلامسة   تالحـظ اللجنة مع التقدير تراجع معدالت وفيات الرضع         -١٠٨
إدماج اخلدمات الصحية للطفل، مبا يف ذلك ينظم  ، الذي   ٢٠٠٥ بقـانون اخلدمات الصحية الوطنية لعام        أيضـاً 

والتغذية، يف خدمات التمريض واخلدمات الصحية اجملتمعية       الطبيعية   املوسعة ودورات الرضاعة     حصنيبـرامج الت  
 ٢٠٠٣احلصبة األملانية يف عام لتفشي بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق . خلدمات الصحية الوطنيةاملتكاملة يف إطار ا

 النعدام فرص الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية يف املناطق الريفية،           وتشعر بالقلق أيضاً  . لضيق نطاق التحصني  و
 .مداداتلنقص يف عدد األطباء، وسوء حالة اهلياكل األساسية، وعدم كفاية اإلاو

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتقليص حاالت وفيات األطفال والرضع وعلى              -١٠٩
وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود         . لتحصنياختاذ تدابري إضافية لزيادة نطاق ا     

 .واملتاحة بسهولةيدة وامليسورة التكلفة اجلاليت تبذهلا لتزويد اجملتمعات الريفية خبدمات الرعاية الصحية 

 صحة املراهقني

اخنفاض معدل االنتحار يف الدولة الطرف يف األعوام القليلة املاضية          اليت تشري إىل    ترحب اللجنة باملعلومات     -١١٠
ـ   بيع ظر  أن قانون مكافحة التبغ حيالحظ أيضاًتو.  هبذا الصددSave Lifeال الذي قامت به مجعية وبـالدور الفّع

عالن ورعاية األنشطة   على الشركات يف جمايل اإل    اً  ، ويفرض قيود  اً عام ٢١عن  م  تقل أعماره املنـتجات التبغية ملن     
لزيادة معدالت احلمل وتعاطي    تشعر اللجنة بالقلق    ورغم هذه التطورات اإلجيابية،     . ألغراض الترويج هلذه املنتجات   

.  املعلومات عن الصحة اإلجنابيةولعدم إتاحة قدٍر كاٍف من نياملراهق بني باالتصال اجلنسياملنقولة العدوى العقاقري و
 .للمهارات الالزمة والفتقارهم العقليةلنقص الشديد يف عدد موظفي وحدة الصحة لكما أهنا قلقة 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف جمددا مبا يلي -١١١

ية ونطاقها، واستعمال هذه الدراسة     الصحاملراهقني  إجـراء دراسـة شاملة لتقييم طبيعة مشاكل          )أ( 
كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحية للمراهقني مبشاركة كاملة منهم، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من                

سيما عن طريق التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية وإسداء املشورة اليت تراعي             املنقولة باالتصال اجلنسي، وال   لعدوى  ا
 بشأن صحة املراهقني ومنوهم؛  ٢٠٠٣لعام  ٤العام رقم ومع مراعاة تعليق اللجنة األطفال، احتياجات 

 ، وكذلك قانون مكافحة التبغ؛ةالتعجيل بسن قانون الصحة العقلي )ب( 
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ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لوحدة الصحة العقلية من أجل تعزيز خدمات               )ج( 
إطالع املراهقني عليها    عن املشورة يف جمال الصحة اإلجنابية و       لية فضالً تقـدمي املشـورة يف جمال الصحة العق       

 ؛تسهيل حصوهلم عليهاو

تدابري إلدماج التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف املناهج الدراسية من أجل إطالع            الاختـاذ    )د( 
ملنقولة باالتصال اجلنسي مبا االعدوى  الصحة اإلجنابية والوقاية من  جمالعلى حقوقهم يفبشكل كامل املراهقني 

 حاالت احلمل املبكر؛يف اإليدز، وكذلك /البشري املناعة نقص فريوسالعدوى بفيها 

 ذلك عن طريق اهلياكل اجملتمعية؛مبا يف اص للحوامل املراهقات، اخلدعم الحبث وسائل تقدمي  )ه ( 

 لصحية املتصلة باملراهقني، ومنهاتعزيز التعاون مع الوكاالت الدولية ذات اخلربة يف املسائل ا   )و( 
 . منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 مستوى املعيشة

 .تشعر اللجنة بالقلق الخنفاض مستوى معيشة األطفال واملراهقني، وباألخص يف املناطق الريفية -١١٢

اليت تبذهلا   من االتفاقية، بتعزيز اجلهود      ٢٧ للمادة    طبقاً ،بأن تقوم الدولة الطرف   توصـي اللجـنة      -١١٣
 لتخفـيف وطـأة الفقر ولتقدمي الدعم واملساعدة املادية، مع التركيز بوجه خاص على األسر األكثر هتميشاً                

 . ستوى معيشي مناسبالتمتع مب، ولكفالة حق األطفال يف وحرماناً

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

نة مع التقدير إيالء أولوية عالية للتعليم يف الدولة الطرف وإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة بناء تالحظ اللج -١١٤
وباألخص يف لتسرب، لرسوب واامعدالت ارتفاع يد أن اللجنة قلقة إزاء ب. الكوارث الطبيعيةدمرهتا املدارس اليت 

عجز  يعين جماناًلزامي مع عدم إتاحته اإللتعليم اتطبيق سياسة  أن وتالحظ اللجنة أيضاً. مـرحلة التعليم االبتدائي  
 بالقلق إزاء نوعية    وتشعر اللجنة أيضاً  . دفع رسوم املدارس ومن مث تقييد حق األطفال يف التعليم         عن  بعض اآلباء   

 .م املناهج، وكذلك النعدام برامج التدريب املهينَدبعث على الرضا، واكتظاظ الفصول، وِقتالتعليم اليت ال 

املدارس، بحضور التالميذ   انتظام  وصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل            ت -١١٥
 الدولة تعمدوتوصي اللجنة كذلك بأن .  وإدماج التعليم املهين يف املناهج الدراسيةلتسرب،وتقليص معدالت ا

أن بيف املرحلة االبتدائية، و   لزامي  واإل على التعليم وكفالة التعليم اجملاين       احلكومي اإلنفاق   إىل زيادة الطـرف   
. لمعلمنيلالتدريب املناسب واملستمر    بإتاحة  تعـزز الدولـة الطرف جهودها الرامية لتحسني نوعية التعليم           

 .اخلاصة بالتعاون التقين مع اليونسكو بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز براجمها وتوصي اللجنة أيضاً
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 تدابري احلماية اخلاصة -٨
 ،٣٧من املادة ) د(و) ج( و)ب( والفقرات ،٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢اد املو(

 )ن االتفاقية م٣٦-٣٢واملواد 

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

مبن فيهم األطفال العاملون    مشاعر القلق إزاء تزايد عدد األطفال العاملني،        الدولة الطرف   تشاطر اللجنة    -١١٦
 .فال الباعة يف الشوارع، وضرورة القيام بأنشطة هادفة ملعاجلة هذا الوضعواألطباخلدمة املرتلية 

 لظاهرة عمل األطفال ونطاقها     اجلذريةتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتحديد األسباب          -١١٧
 وباإلضافة إىل . بشكل جيد وتنفيذها للحد من عمل األطفال والقضاء عليه        حمددة اهلدف   مـن أجل وضع برامج      

. ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل يف سن قانون التعليم، الذي سينظم عمالة األطفال يف سن الدراسة                
املتعلقة ) ١٩٧٣ (١٣٨ بأن تصّدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     

جراءات اإلر أسوأ أشكال عمل األطفال واملتعلقة حبظ) ١٩٩٩ (١٨٢ ورقم   االستخدام،بـاحلد األدىن لسن     
من  الدولة الطرف املساعدة التقنية      تلتمسوعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن       . فوريـة للقضـاء عليها    ال

 .الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

 االستغالل اجلنسي

 صناعة السياحة يف الدولة تناميال لالستغالل اجلنسي من جراء تشعر اللجنة بالقلق الحتمال تعرض األطف -١١٨
 .الطرف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١١٩

 إجراء دراسة لتحديد األسباب اجلذرية لظاهرة االستغالل اجلنسي ونطاقها؛ )أ( 

ل األطفال  االستناد إىل نتائج هذه الدراسة لوضع سياسة فعالة وشاملة ملعاجلة ظاهرة استغال            )ب( 
 وتنفـيذ تلك السياسة، وفقا لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل               جنسـياًً 
 ؛٢٠٠١االلتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر يف عام  و١٩٩٦يف عام لألطفال التجاري اجلنسي 

 .سيما من اليونيسيف التماس التعاون الدويل، ال )ج( 

 حداثقضاء األ

 ألحكام اتفاقية حقوق الطفل ألسباب      تشعر اللجنة بالقلق لعدم معاملة األطفال املخالفني للقانون وفقاً         -١٢٠
وتشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص الخنفاض       . مـنها انعدام اهلياكل األساسية املناسبة والتشريعات املالئمة       

لألحداث وال بدائل لإلجراءات    قضاء مستقل   ، ولعدم وجود    )اتمثاين سنو (السن الدنيا لتحمل املسؤولية اجلنائية      
 .القضائية والسجن
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 من  )ب(األحداث، وباألخص الفقرة    قضاء  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري           -١٢١
 شؤون قضاء    من االتفاقية، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة        ٣٩ و ٤٠، واملـادتني    ٣٧املـادة   

، )مبادئ الرياض التوجيهية(، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
للعمل ، ومبادئ فيينا التوجيهية     )قواعد هافانا (وقواعـد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          

 عن توصيات اللجنة خبصوص اليوم الذي كرسته للمناقشة         باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، فضالً     املـتعلق   
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة       ).٢٣٨-٢٠٣ الفقرات   ،CRC/C/46(األحداث  قضاء  العامة بشأن   

 :الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي

ألحداث والعمل يف هذا الصدد على التعجيل بسن قانون الشباب          نشاء نظام قضائي فّعال ل    إ )أ( 
 انون العدالة اجلنائية واجملتمعية؛وق

 ؛مستوى مقبول دولياًإىل رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية  )ب( 

كحل أخري وفصل األطفال احملتجزين دائماً عن       ضـمان عـدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال            )ج( 
 ؛البالغني

 األحداث؛قضاء العاملني يف املهنيني ع  املعايري الدولية ذات الصلة جلميبشأنإتاحة برامج تدريب  )د( 

 .األحداثبقضاء التماس املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين  )ه ( 

 الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل -٩

املتعلقني  حقوق الطفل الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني التفاقيةبأن تصدق توصي اللجنة  -١٢٢
 .األطفال يف الرتاعات املسلحةاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشتراك األطفال وبغاء ببيع 

 املتابعة والنشر -١٠

 املتابعة

كامالً، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً               -١٢٣
حالة هذه التوصيات إىل جملس الوزراء والربملان واجملالس القروية، كي تنظر فيها على النحو              طرق تشمل إ  وب

 .الواجب وتتخذ اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح تقريرها األويل والردود اخلطية اليت قدمتها، والتوصيات  -١٢٤
لصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع وبلغات البلد، مبا يف ذلك عن طريق ذات ا) املالحظات اخلتامية(

نظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات      ملللجمهور عامة و  ) على سبيل املثال ال احلصر    (اإلنترنـت   
 .باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاوالتوعية املهنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة 
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  القادمالتقرير -١١

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحد وذلك                -١٢٥
هذا و. ، وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٨يف موعـد أقصاه     

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات . جنة يف كل عامالتقارير اليت تتلقاها اللكثرة جـراء اسـتثنائي يعزى إىل      إ
الدولة الطرف تقاريرها   أن تقدم   وتتوقع اللجنة   . )CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠الـتقرير املوحد    

 .بعد ذلك كل مخس سنوات وفقاً ملا نصت عليه االتفاقية

 إثيوبيا: اخلتامية املالحظات

  ١١٦٢يف جلستيها   ) CRC/C/129/Add.8(ث املقدم من إثيوبيا     نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثال       -١٢٦
، واعتمدت، يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢املعقودتـني يف    ) 1164 و CRC/C/SR.1162انظـر    (١١٦٤و

١١٩٩) CRC/C/SR.1199 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ألف 

التقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف، كما ترحب بالردود اخلطية املفصلة على قائمة              ترحب اللجنة ب   -١٢٧
 .وباحلوار البّناء الذي أجري مع وفد رفيع املستوى ميثل عدة قطاعات) Add.1 وCRC/C/Q/ETH/3(املسائل 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية احلاصلة يف الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها -١٢٨

 ؛٢٠٠٥برنامج العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات التراجعية اجملاين الذي بدأ يف عام  )أ(

ة ، املمارسات التقليدي  ٢٠٠٥األحكـام الـيت جترم، يف القانون اجلنائي اجلديد الصادر يف عام              )ب(
 الضارة واالجتار باألشخاص بأغلبية أشكاله؛

 عاماً للذكور واإلناث على ١٨احلكم الذي يقضي يف قانون األسرة املنقح بتحديد سن الزواج ب   )ج(
 حد سواء؛

 ).٢٠١٠-٢٠٠٣(اعتماد خطة عمل وطنية لألطفال  )د(

ملتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف     وتالحظ اللجنة مع التقدير وجود مكتب إقليمي تابع ملفوضية األمم ا           -١٢٩
وحتث اللجنة  . أديـس أبابـا يهدف إىل تعزيز قدرة الدولة الطرف على تلبية احتياجاهتا يف جمال حقوق اإلنسان                

 . وال سيما فيما خيص وضع األطفالعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا بالدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع

 :نة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسانوكذلك ترحب اللج -١٣٠
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 املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، واتفاقية منظمة العمل         ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )أ(
 ٢مها بتاريخ    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، وكال            ١٨٢الدولية رقم   

 ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢، بتاريخ ورفاهه قوق الطفلحلامليثاق األفريقي  )ب(

، بتاريخ  اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام   )ج(
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧

 ية والتوصيات القلق الرئيسدواعي -جيم 

 ة التنفيذ العامتدابري  -١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (

 للجنة السابقة التوصيات

انظر ( بعضاً من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها           أن مـع االرتياح     اللجـنة  تالحـظ  -١٣١
CRC/C/15/Add.144 (تدابري باختاذ عوجلت ، ٢٠٠١يف عام لدولة الطرف قدم من اثاين املبعد النظر يف التقرير ال

وتسجيل واملمارسات التقليدية الضارة،     ختصيص املوارد،    شىت من بينها  التوصيات املتعلقة مبسائل    ولكن  . تشريعية
لجنة  الوتالحظ.  من املتابعة  بالقدر الكايف  مل حتظ  ،ن وقضاء األحداث  واألطفال الالجئ و وعمل األطفال،    ،املواليد

 .يف هذه الوثيقةمكررة   املشار إليهاالشواغل والتوصيات أن

 من التوصيات   بعد التدابري الالزمة ملعاجلة ما مل يتم تنفيذه         مجيع الدولة الطرف على اختاذ      اللجنة حتث -١٣٢
 لتوصياتل ةفيوامتابعة  ولتوفري، الدوري الثاينلجنة بشأن التقرير املقدمة من ال يف املالحظات اخلتامية درجةامل

 .لثاملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاهذه  يفالواردة 

 التشريعات

مطابقة  احمللية   نهاقوانيجلعل   بذولة بعض التقدم يف اجلهود امل      حققت  الدولة الطرف  تالحـظ اللجـنة أن     -١٣٣
 ل يف القانون اجلنائي املنقح الصادر يف عام        مـثالً بـتجرمي املمارسات التقليدية الضارة وجترمي االجتار باألطفا         التفاقـية،   ل

استعراض منتظم للتشريعات وعدم اعتماد قانون شامل        إزاء عدم إجراء   ها املستمر أيضاً  قلق، ولكـنها تعرب عن      ٢٠٠٤
 .وتعرب اللجنة عن أسفها ألن االتفاقية مل تنشر بعد يف اجلريدة الرمسية على النحو املوصى به من قبل. لألطفال

ويف هذا  . التفاقيةل متاماً    مطابقة  الدولة الطرف بتعزيز جهودها جلعل قوانينها احمللية       اللجنة وصـي ت -١٣٤
 أن تنظر يف إجراء استعراض شامل للتشريعات واعتماد قانون شامل لألطفال   الصـدد، ينبغي للدولة الطرف    

باإلضافة إىل ذلك تكرر اللجنة و. ورفاهه قوق الطفلحل األفريقيامليثاق يتضمن أحكام اتفاقية حقوق الطفل و
التوصية اليت قدمتها بشأن نشر االتفاقية يف اجلريدة الرمسية ألن ذلك سيسهل عملية التوعية وإمكانية حصول 

 . املهنيني العاملني يف جمال قضاء األحداث على االتفاقية
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 التنسيق

. عن تنسيق األنشطة بغية تنفيذ االتفاقيةوزارة شؤون املرأة اليت أنشئت مؤخراً مسؤولة  أن اللجنة تالحظ -١٣٥
ولكـنها تعرب عن قلقها، مع ذلك، إزاء افتقار الوزارة إىل موارد كافية وعدم متكنها من تنسيق األعمال على                   

 .املستوى اإلقليمي ومستويي املناطق والوريدات

زارة شؤون املرأة بغية    توصـي اللجـنة بأن تضمن الدولة الطرف املوارد البشرية واملالية الكافية لو             -١٣٦
. متكيـنها من تنسيق ورصد التنفيذ على املستوى االحتادي واملستوى اإلقليمي ومستويي املناطق والوريدات             

 بشأن  ٢٠٠٣ لعام   ٥ العام رقم    تعليقها، يف هذا الصدد، إىل       الرجوع الدولة الطرف إىل   اللجـنة    وتطلـب 
 .فلالطالتدابري العامة املتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق 

  العمل الوطنيةخطة

ولكنها تعرب عن قلقها لعدم     ). ٢٠١٠-٢٠٠٣(ترحـب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لألطفال          -١٣٧
إجـراء اسـتعراض وتقييم منتظمني خلطة العمل الوطنية السابقة للتمكن من الرد بصورة أفضل على التحديات                 

طة العمل الوطنية مل تترجم إىل اللغات احمللية ومل تعمم وكذلك تعرب اللجنة عن أسفها ألن خ. املطروحة من قبل
 .كما جيب على السلطات املسؤولة عن تنفيذها

توصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن خطة العمل الوطنية احلالية لألطفال تغطي مجيع جماالت  -١٣٨
وتوصي اللجنة باإلضافة . ت التقييم الالزمةاالتفاقية وتنفَّذ بواسطة موارد بشرية ومالية مالئمة ومشفوعة بآليا

إىل ذلك بأن تترجم خطة العمل الوطنية لألطفال إىل اللغات احمللية وأن تعمم على نطاق واسع على احلكومات 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ يف االعتبار الوثيقة . احمللية نظراً ملا تؤديه من دور هام يف تنفيذها     

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املكرسة          " عامل صاحل لألطفال  "عنونة  اخلتامية امل 
 .٢٠٠٢مايو /لألطفال واملعقودة يف شهر أيار

 الرصد املستقل

 وأنه مت   ٢٠٠٠تالحظ اللجنة أنه مت إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان ومؤسسة للمظامل مبوجب قانون يف عام                -١٣٩
، ٢٠٠٥وتستنتج اللجنة أن املكتبني باشرا العمل يف عام         ). ٢٠٠٤( مفوض حلقوق اإلنسان وأمني للمظامل       تعيني

 .بيد أهنا تعرب عن أسفها لنقص املعلومات عن عملهما

توصـي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، على سبيل األولوية، التشغيل الفعال ملكتيب جلنة حقوق                -١٤٠
 مبا يتفق كلية مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     اإلنسان وأمانة املظامل  

كما جيب أن ُتزّود هاتان املؤسستان باملوارد البشرية ). ، املرفق٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة (
م من شكاوى من طرف األطفال أو الستالم ما يقد) اليت قد تشمل مساعدات من جهات ماحنة(واملالية الالزمة 

وتوجه اللجنة انتباه الدولة    . بالنـيابة عـنهم بشأن انتهاك حقوقهم، ورصد تلك الشكاوى والتحقيق فيها           
دور املؤسسات الوطنية املستقلة   بشأن   ٢٠٠٢ لعام   ٢الطـرف، يف هذا الصدد، إىل تعليق اللجنة العام رقم           
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر املعلومات الالزمة         . لحلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطف      
بشـأن أنشطة هاتني املؤسستني وال سيما يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وأن تشجعها يف نفس الوقت، على                  

 .تقدمي تقارير إضافية إىل جلنة حقوق الطفل مباشرة

 املوارد املخصصة لألطفال

مليزانية للتعليم والصحة ولكنها تعرب عن قلقها ألن املوارد املخصصة          ترحـب اللجنة بزيادة خمصصات ا      -١٤١
وتالحظ اللجنة  . لتنفـيذ خطة العمل الوطنية غري كافية إلدخال حتسينات فعالة على دعم ومحاية حقوق الطفل              

 .بصفة خاصة اإلنفاق العسكري الكبري على عكس املبالغ املرصودة للتعليم والصحة

للمبالغ املرصودة   األولوية   إيالءثُّ اللجنة الدولة الطرف على      ، حت  من االتفاقية  ٤ املـادة    ضـوء  يف -١٤٢
 بصورة  حقوق الطفل إعمالبغية كفالة     على الصعيدين الوطين واحمللي    ة تلك املبالغ   وزياد مليزانيةلألطفال يف ا  

 إىل الفئات نتمنيطفال املماية حقوق األ  إيالء االهتمام حل  على  وحتثها بصفة خاصة     أفضل يف مجيع أرجاء البلد،    
ن بفريوس نقص   و املصاب أو/ املتأثرون و  ن، واألطفال و املعوق ومـن بينهم أطفال األقليات اإلثنية، واألطفال       الضـعيفة 

 . نائيةمناطق واألطفال الذين يعيشون يف الفقراء، املناعة املكتسب، واألطفال نقصمتالزمة /املناعة البشري

  البياناتمجع

لجنة بقلق عدم توافر بيانات فيما خيص جماالت من بينها التبين على الصعيد احمللي، وأطفال               تالحـظ ال   -١٤٣
الشوارع، واألطفال املتورطون يف الرتاعات املسلحة، واألطفال الذين يفتقرون إىل رعاية أبوية، واألطفال ضمن              

 . املتاجر هبمإطار النظام القضائي، واألطفال الذين يتعرضون العتداءات جنسية، واألطفال

، فيما يتعلق باحلاجة إىل إدخال حتسينات ملموسة على نظام تسجيل            الدولة الطرف  اللجنة شـجع ت -١٤٤
اس وال سيما خبصوص اجملاالت املشار إليها يف الفقرة السابقة، كأس         نظام مجع البيانات املصنفة     املوالـيد، على تعزيز     

 توصي اللجنة   كما.مساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية     للوطفل  عمال حقوق ال  إ احملرز يف    الـتقدم لتقيـيم   
 . يف هذا الصدد)اليونيسيف( للطفولة املتحدة منظمة األمم مناملساعدة التقنية بأن تلتمس الدولة الطرف 

 والتوعية هبا عليها والتدريب االتفاقية نشر

تعميم االتفاقية بنشرها بلغات حملية عديدة ويف تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ل -١٤٥
ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ما ينبغي بذله من جهود إضافية، والسيما يف املناطق الريفية، . عدد من احملافل العامة

صة وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خا     . لتوعية الفئات املهنية املعنية واآلباء واألمهات واألطفال أنفسهم باالتفاقية        
ملا شوهد من انعدام الوعي حبقوق الطفل لدى رجال الشرطة أثناء األحداث اليت وقعت أعقاب االنتخابات، على         

 .الرغم من التدريب الوايف الذي تلقوه يف هذا اجملال

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان التعريف بأحكام االتفاقية على نطاق واسع               -١٤٦
كما توصي اللجنة بتعزيز التدريب املالئم . م اآلباء واألمهات واألطفال هلا على حد سواء    والـتأكد مـن فه    
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واملنـتظم جلميع الفئات املهنية العاملة ألجل األطفال ومعهم، مستهدفةً بصفة خاصة املوظفني املكلفني بإنفاذ               
املناطق الريفية واملناطق   ملون يف   وجيـب أن يكون بني املهنيني املدرَّبني املعلمون، ومنهم الذين يع          . القوانـني 

 وتوصي  .، واملوظفـون الصحّيون، واملرشدون االجتماعيون، والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال          النائـية 
، وبأن التعليم مستويات يف كافةسية الرمسية ااإلنسان يف املناهج الدر  يف جمال حقوقالتثقيفدرج ُيأن باللجنة 

 وتقترح اللجنة .وعية عامة مع إيالء اهتمام خاص ملن ال جييدون القراءة والكتابةتقوم الدولة الطرف حبمالت ت
أن تلـتمس الدولـة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                

 . لتطبيق التوصيات املشار إليها أعاله

 املدين مع اجملتمع التعاون

العتراف الدولة الطرف يف تقريرها بأمهية مسامهة املنظمات غري          ن تقديرها يف حـني تعـرب اللجنة ع       -١٤٧
احلكومية يف تنفيذ االتفاقية، فإنه يساورها قلق شديد إزاء القيود املفروضة على اجملتمع املدين منذ انتخابات عام                 

األطفال وقيدت ، وتعرب بصفة خاصة عن أسفها لعمليات االعتقال التعسفي اجلماعي اليت جرت ومشلت           ٢٠٠٥
 .تقييداً شديداً حرية التعبري اليت تشكل عنصراً أساسياً يف اجملتمع املدين احلر

مبراعاة الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين يف مواصلة تنفيذ االتفاقية            بقوة  الدولة الطرف  اللجنة توصي -١٤٨
ملدين، شامالً املنظمات غري احلكومية، يف      النشطة واإلجيابية واملنتظمة للمجتمع ا    املشاركة   تشجعيف إثيوبيا، و  

 .  مشاركتها يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنةيف ذلك مبا تعزيز حقوق الطفل،

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

، وال سيما الفتيات، تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي تتعرض لـه بعض فئات األطفال        -١٤٩
 بفريوس نقص املناعة    ني املصاب أو/ املتأثرين و  واألطفالواألطفال الالجئني،    الفقراء،، واألطفال   ني املعوق واألطفـال 
كما تنوه اللجنة باخلطوات اإلجيابية     . األقليات اإلثنية وأطفال  ،  )اإليدز ( املناعة املكتسب  نقصمـتالزمة   /البشـري 

تيات، كتجرمي تشويه أعضاء األنثى التناسلية ورفع احلد األدىن لسن الرضا بالزواج، بيد أن              املتخذة لتعزيز مركز الف   
اللجنة تعرب عن قلقها املستمر ألن فتيات الفئات الضعيفة ما زلن يقعن ضحية ممارسات تقليدية ضارة وُيحرمن من      

 . واالستغالل ألغراض جتارية، ويقعن ضحايا ألعمال العنف اجلنسي والبدين)االبتدائي والثانوي(التعليم 

الدولة الطرف بأن جتعل مكافحة التمييز ضد الفتيات املستضعفات أولوية وطنية وأن تضع              اللجنة وصيت -١٥٠
. برامج لتمكني الفتيات من احلصول على حقوقهن بدون متييز وزيادة الوعي بقيمة الفتاة بني مجيع أصحاب الشأن                

التدابري  بأشكال التمييز األخرى، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ            وباإلضـافة إىل ذلـك، وفيما يتعلق      
أن و،  من االتفاقية٢للمادة التام  عدم التمييز واالمتثال     مبدأألحكام اليت تكفل    العملي ل تطبيق  ال  لضمان املناسـبة 
 .ابه على اختالف أسبفةيالفئات الضعمجيع ضد   شاملة للقضاء على التمييزاستراتيجية تعتمد
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وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود معلومات يف التقرير عما نفذته الدولة الطرف من تدابري وبرامج  -١٥١
ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل متابعةً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية               

، مع مراعاة تعليق اللجنة العام ٢٠٠١ لعام والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  
وتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة على .  بشأن أهداف التعليم٢٠٠١ لعام ١رقم 

 .النحو املشار إليه أعاله

 احلق يف احلياة والبقاء والنمو

ر املباشر الواقع يف األطفال من جراء       تعـرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء املعلومات الواردة بشأن األث           -١٥٢
 واليت مشلت عمليات اعتقال تعسفي مجاعي، وجلوء        ٢٠٠٥نوفمرب  /األحداث اليت أعقبت مظاهرات تشرين الثاين     

الشـرطة والعساكر إىل استخدام القوة بإفراط، مبا يف ذلك إطالق النار، ما أدى إىل مقتل وإصابة عدد كبري من                    
ن انزعاجها بصفة خاصة ملا ورد إليها من معلومات تفيد بأن املدارس تعرضت للهجوم وتعرب اللجنة ع. األطفال

وتالحظ اللجنة أنه يوجد بني األطفال املتأثرين عدد كبري من األطفال    . حبجة اشتراك بعض األطفال يف املظاهرات     
 .الضعفاء املنتمني إىل أقليات إثنية وعدد كبري أيضاً من أطفال الشوارع

اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري عاجلة لضمان احترام السكان املدنيني ومحاية الفئات حتث  -١٥٣
وتذكِّر . الضـعيفة، كأطفال األقليات اإلثنية وأطفال الشوارع، من التعرض لالستخدام املفرط للقوة ضدهم        

 اإلنسان والتأكد من إحالة مرتكيب اللجنة الدولة الطرف بالتزامها باختاذ التدابري الالزمة ملنع انتهاكات حقوق
 .تلك االنتهاكات إىل العدالة

 احترام آراء الطفل

يف حني تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء األطفال، بإنشاء  -١٥٤
دية اليت حتد، على ما يبدو، من تعبري        حمفـل الطفـل، فإهنا تعرب عن قلقها املستمر إزاء املواقف اجملتمعية التقلي            
 .األطفال عن آرائهم حبرية يف اجملتمع أو املدارس أو احملاكم أو يف إطار األسرة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان إيالء االعتبار الواجب آلراء األطفال يف اجملتمع                  -١٥٥
ويف هذا السياق،   .  من االتفاقية  ١٢حمافل أخرى عمالً باملادة     واألسـرة واملـدارس واحملاكم واإلدارات املختصة و       

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف االعتبار التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة عقب يوم املناقشة العامة اليت                  
 . حول موضوع حق الطفل يف أن تتاح لـه فرصة االستماع إليه٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥أجريت يف 

 وق واحلريات املدنية احلق-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 تسجيل املواليد

كما . تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود هياكل مؤسسية وإطار قانوين مناسب لضمان تسجيل املواليد     -١٥٦
 .م وقت الوالدة وال يف وقت الحقتعرب عن قلقها العميق إزاء العدد الضخم من األطفال الذين ال يتم تسجيله
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تكـرر اللجـنة اإلعراب عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه يف تقريرها الدوري املاضي، وحتث                  -١٥٧
الدولـة الطرف على أن تعزز ما وضعته من تدابري وتستمر يف وضع تدابري للتأكد من تسجيل مجيع األطفال                   

وكذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على      .  إطار قانوين مالئم   املولودين على أراضيها الوطنية، وذلك باعتماد     
إنشـاء هياكل مؤسسية جمانية ميكن الوصول إليها بسهولة من أجل التنفيذ الفعال لتسجيل املواليد، بإنشاء                

وتوصي . وحـدات متنقلة مثالً، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية ويف خميمات املشردين داخلياً والالجئني              
 .جنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ تلك التوصياتالل

 العقوبة البدنية

إذ حتيط اللجنة علماً باألحكام الدستورية اليت حتظر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف املدارس، فإن القلق ما                  -١٥٨
 وألنه ما زال ُيلجأ بكثرة إىل العقوبة البدنية يف املرتل "عقوبة معقولة"زال يساروها ألن القانون اجلنائي جييز فرض 

 .واملدارس ويف أماكن أخرى

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف إطار املرتل حظراً صرحياً، وإنفاذ هذا                   -١٥٩
كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف      . يلةاحلظـر يف مجـيع اُألطر مبا فيها األسرة واملدارس ومراكز رعاية الطفل البد             

بتنظـيم محـالت توعية للتأكد من اللجوء إىل أشكال تأديب بديلة تنسجم مع كرامة الطفل وتكون مطابقة ألحكام       
 للجنة حقوق الطفل بشأن احلماية      ٨، آخذة يف االعتبار التعليق العام رقم        ٢٨ من املادة    ٢االتفاقية، وخاصة الفقرة    

وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف     . ٢٠٠٦دنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة لعام          من العقوبة الب  
 .بأن تلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيف بغية تنفيذ الربامج ذات الصلة يف البيئة املدرسية

 التعذيب واملعاملة املهينة 

من معلومات تفيد بأن رجال الشرطة واجليش ما زالوا         تعرب اللجنة عن قلقها الكبري إزاء ما ورد إليها           -١٦٠
وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة      . يعرضـون األطفـال للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية واملهينة          

لوضع األطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة كأطفال األقليات اإلثنية، كما تعرب اللجنة عن انزعاجها إزاء العمليات             
وتعرب اللجنة بصفة خاصة عن قلقها إزاء أعمال العنف اجلنسي وعن           . هدف الطـالب يف املدارس    الـيت تسـت   

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة     . انزعاجها إزاء التقارير العديدة اليت تفيد ارتكاب العسكريني جلرائم اغتصاب         
 .ر الشرطةعن قلقها إزاء عدم االحتفاظ دائماً بالوحدات املعنية حبقوق الطفل يف إطا

حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة حلماية مجيع األطفال من التعرض للتعذيب واملعاملة                  -١٦١
معاقبة املسؤولني  القاسـية واملهيـنة، وتشدد اللجنة على ضرورة التحقيق بصورة عاجلة يف احلاالت املبلغ عنها بغية      

وبصفة خاصة، حتث اللجنة    . نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من العقاب     واحليلولة دون استمرار إفالت مرتكيب اال     
الدولـة الطرف على االحتفاظ بالوحدات املعنية حبقوق الطفل يف إطار الشرطة ووقف مرتكيب تلك االنتهاكات من                 

من لكافة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تض     . أعضاء الشرطة والقوات املسلحة عن العمل ومساءلتهم عن أفعاهلم        
األطفـال ضحايا التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة إمكانية التعايف البدين والنفسي واالندماج من جديد يف اجملتمع،                

 . من االتفاقية٣٩باإلضافة إىل منحهم تعويضات، مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
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 لة البيئة األسرية والرعاية البدي-٤
 ،٢٥ و٢١-١٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

  الرعاية األبويةمن احملرومون األطفال

تعـرب اللجـنة عـن قلقهـا العمـيق إزاء تأثري الفقر املدقع وانتشار اإلصابات بفريوس نقص املناعة                    -١٦٢
على األطفال، وإزاء ضرورة تزويد هؤالء األطفال بالرعاية البديلة ) اإليدز(الزمة نقص املناعة املكتسب مت/البشري

وحتيط اللجنة علماً بالدور اهلام الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف توفري الرعاية             . املالئمة على وجه السرعة   
 .البديلة لألطفال اليتامى

رف بأن تتخذ التدابري الالزمة حلماية حقوق األطفال احملرومني من الرعاية        توصـي اللجنة الدولة الط     -١٦٣
 :األبوية وتلبية احتياجاهتم مع التركيز على ما يلي

 املناعةبفريوس نقص   املتأثرة   كاألسر،  الضعيفةاألسر  املخصصة ألطفال    ةالفعال الدعمبرامج   )أ(
  الفقر؛تعاين واألسر اليت ،سر الوحيدة الوالد، واأل)اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشري

 نتيجة اإلصابة مبرض   أبواهم   تويفاليت ترعى األطفال الذين     املوسعة  لألسر  ساعدة  املتقـدمي    )ب(
 ل؛اطفأ يعيلها اليت واألسر ،اإليدز

بغية ، األبوية رعايةالاحملرومني من املتاحة لألطفال البديلة األسرية لرعاية أشكال ا ودعم تعزيز )ج(
 تقليل اللجوء إىل الرعاية يف املؤسسات؛

توفري موارد كافية للرعاية املؤسسية اليت توفرها املنظمات غري احلكومية، مع مراعاة مسؤولية  )د(
 الدولة جتاه كافة األطفال احملرومني من الرعاية األبوية؛

متكني األطفال من الوصول    توفري التدريب للموظفني العاملني يف مؤسسات الرعاية البديلة و          )ه(
 إىل آليات الشكاوى؛

 مراقبة مرافق الرعاية البديلة مراقبة مالئمة؛ )و(

السـعي، لدى االقتضاء، للم مشل األطفال املستفيدين من الرعاية البديلة باألشخاص الذين              )ز(
 .تربطهم هبم صلة الرحم

 التبين

حاالت التبين على الصعيد احمللي ولعدم إخطار       تعـرب اللجـنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن            -١٦٤
وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        . احملـاكم هبا، ما يؤدي إىل ممارسات غري قانونية يف جمال التبين           
 .التمييز الذي يعانيه األطفال الذين يتم تبينهم بصورة غري رمسية
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 من املعلومات عن حاالت التبين احمللي، وأن تضَمن متابعة          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن توفر مزيداً         -١٦٥
 .وينبغي أن يسترشد يف عملية التبين مببدأ مصاحل الطفل الفضلى. أفضل لوضع األطفال الذين يتم تبينهم

وتالحـظ اللجنة ازدياد حاالت التبين على الصعيد الدويل، كما تالحظ أن الدولة الطرف لـم تصدق                 -١٦٦
 . بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل١٩٩٣ املربمة يف عام هاياتفاقية العلى 

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تشجع التبين الرمسي على الصعيد احمللي عوضاً عن التبين على                  -١٦٧
 بشأن  ١٩٩٣ عام   الصـعيد الدويل، وتكرر توصيتها بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية الهاي املربمة يف             

 .محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 من قانون األسرة اليت تسمح بإلغاء التبين مع احتمال ترك الطفل ١٩٥وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املادة  -١٦٨
 .املتبىن بدون رعاية أبوية وأوصياء شرعيني

 . إلغاء التبين، مبا يضمن تعيني أوصياء بديلني لدى تطبيقهتوصي اللجنة بتعديل احلكم الذي جييز -١٦٩

 إيذاء الطفل

إنشاء وحدات عديدة مكلفة حبماية الطفل يف إطار الشرطة، ولكنها تعرب  ، كتطور إجيايب،اللجنة تالحظ -١٧٠
فها لعدم  عـن قلقها إزاء كثرة حاالت اإليذاء الذي يتعرض لـه األطفال، وال سيما اإليذاء اجلنسي، وتبدي أس                

وكذلك تعرب اللجنة   . وجود إحصاءات وآليات تسمح برصد تلك االنتهاكات وحتليل األسباب اليت تؤدي إليها           
 .عن أسفها لعدم وجود سياسة شاملة ملكافحة إيذاء األطفال

 :مبا يلي الدولة الطرف اللجنة وصيت -١٧١

 الطفل وإمهاله؛ إيذاء  الالزمة ملنعالتدابري أن تتخذ )أ(

  املتصلة حباالت اإليذاء الذي يتعرض لـه الطفل       فعالة لتلقي الشكاوى  أن تنشـئ آلـيات       )ب(
، ولدى االقتضاء، توجيه االهتامات إىل مرتكيب تلك األفعال بأسلوب من شأنه مراعاة ورصدها والتحقيق فيها

 ؛مشاعر الطفل وضمان احلفاظ على حرمات الضحية

ا يلزم من دعم آخر لألطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي أن توفـر الدعم النفساين الضروري وم     )ج(
 وغريه من اإلساءات حىت يستردوا قواهم بالكامل ويعاد إدماجهم اجتماعياً؛

 ته من آثار؛ة معامل وإساءطفللابشأن ما يترتب على إيذاء عامة وقائية  تثقيفية محالت تنظمأن  )د(

 .أرقام ملساعدة األطفالأن توفر الدعم لتشغيل خط هاتفي جماين بثالثة   )ه(

 إىل  املوجه دراسة األمني العام املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة              إطار ويف -١٧٢
 الطرف على هذا االستبيان     الدولةاحلكومـات، تـنوه اللجـنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت تلقتها من              
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 يف الفترة من أفريقيا املعقودة يف جنوب ، األفريقيواجلنوب ريقيالشرق أف اإلقليمية اتشاركتها يف املشاورمبو
 اإلقليمية  اتبأن تستخدم نتائج تلك املشاور    الدولة الطرف    اللجنة   وتوصي. ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ١٨

أو  البدينكل طفل من مجيع أشكال العنف       لماية  احلكفالة  و ،مع اجملتمع املدين  باالشتراك   جراءاإلكأداة الختاذ   
 حمددة زمنياً ملنع العنف     ،االقتضاءملموسة، وعند   وخلق زخم يدفع إىل اختاذ إجراءات       اجلنسـي أو املعنوي،     

 .وإساءة املعاملة والتصدي هلما

وباإلضافة إىل ذلك، تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إىل التقرير الذي قدمه خبري األمم املتحدة  -١٧٣
وتشجيعها على اختاذ كافة التدابري املالئمة لتنفيذ التوصيات        ) A/61/299(طفال  املسـتقل عن العنف ضد األ     

 .العامة باإلضافة إىل التوصيات اخلاصة املضمَّنة يف هذا التقرير

 األطفال املودعون يف السجن مع أمهاهتم

املوجودين يف تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال صغار السن، ومن بينهم الرضع،     -١٧٤
 .السجن مع أمهاهتم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى لوضع تدابري حبس بديلة لألمهات ذوات األطفال الصغار يف     -١٧٥
 من امليثاق األفريقي ٣٠السن، وبأن توفر، حسب االقتضاء، املرافق املالئمة آخذة يف االعتبار ما ورد يف املادة 

 .اههبشأن حقوق الطفل األفريقي ورف

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨من املادة ) ٣(، والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

 حتـيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لدعم األطفال املعوقني مبا يف ذلك بتوفري املساعدة                 -١٧٦
ولكنها أيضاً تعرب عن قلقها إزاء التمييز املستمر حبكم الواقع وإزاء االفتقار إىل بيانات . املباشـرة وغري املباشرة  

وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . إحصـائية عن عدد األطفال املعوقني، وعدم كفاية الفرص املتاحة للتعليم          
 .ون يف األرياف واملناطق النائيةاحلرمان املضاعف الذي يعانيه األطفال عندما يعيش

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع يف احلسبان قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص  -١٧٧
 تشرين ٦، والتوصيات املقدمة يف يوم املناقشة العامة اليت جرت يف )٤٨/٩٦قـرار اجلمعـية العامة     (لـلمعوقني   

، وتتخذ كافة التدابري الالزمة من أجل       )CRC/C/66انظر  (وع األطفال املعوقني     حول موض  ١٩٩٧أكتوبر  /األول
 :ما يلي

 تغيريحقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة وإمكاناهتم، بغية يشمل باألطفال املعوقني، مبا زيادة التوعية  )أ( 
 ؛ما يوجد من حتيز منتشر ضدهم
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 سياسات  وضعفال املعوقني واستخدامها يف     عن األط املفصلة املالئمة    اإلحصائية   البيانات مجع )ب( 
املقيمني يف أبعد    خاص لألطفال    اعتباريف اجملتمع، مع إيالء     بينهم وبني اآلخرين     الفرص   لتعزيز تكافؤ  وبرامج

 ؛املناطق النائية يف البلد

على  املعوقني من احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة، و         األطفـال  متكـني  )ج( 
 ؛أيضاً اجليدم التعلي

العاملني يف  كالعاملني مع األطفال املعوقني ولصاحلهم،      املالئم للمهنيني    تدريبتوفري ال  ضمان )د( 
 . واملرشدين االجتماعيني واملعلمنياجملاالت ذات الصلةالعاملني يف وواملساعدين الطبيني  الطيب القطاع

 الصحة واخلدمات الصحية

د خطط لتنمية القطاع الصحي كتدبري إجيايب، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم توافر             حتـيط اللجـنة علماً باعتما      -١٧٨
معلومات بشأن املوارد املخصصة للخدمات الصحية، وتبدي قلقها ألن املرافق الطبية مركزة يف املناطق احلضرية ما يؤدي                 

ة عن قلقها العميق ألن معدالت وبصفة خاصة، تعرب اللجن. إىل حـرمان أغلبية السكان من اخلدمات الصحية الضرورية     
كما تعرب عن قلقها إزاء التغطية اللقاحية       . وفـيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة واألمهات ما زالت مرتفعة جداً           

 .املنخفضة وانتشار اإلصابات باملالريا وتدين معدالت الرضاعة الطبيعية وكثرة حاالت سوء التغذية

بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز براجمها الرامية إىل حتسني          توصـي اللجـنة الدولة الطرف        -١٧٩
عدالت مل خاص وعاجل اعتبارإيالء الرعاية الصحية بتدعيم تلك الربامج مبوارد كافية مرصودة هلا خصيصاً مع 

االت وحالة التغذية، ومعدالت الرضاعة الطبيعية، ومكافحة األمراض املعدية وح التلقيح، وجرعاتالوفيات، 
 .الريفية على وجه التحديد/وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً أكرب للفجوة احلضرية. املالريا

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

حظ التحديات  ترحـب اللجنة بإتاحة العالج اجملاين بالعقاقري املضادة للفريوسات التراجعية، بيد أهنا تال             -١٨٠
وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار اإلصابات بفريوس نقص . الكامنة يف ضمان توفريه لكافة احملتاجني إليه

واخلطر الكبري الذي ما زال يهدد األطفال والنساء يف سن          ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشري 
وعلى وجه اخلصوص، تعرب اللجنة عن قلقها لنقص االختبارات         . رضاإلجنـاب باإلصـابة هبـذا الفريوس وامل       

وخدمـات املشـورة واالفتقار كذلك إىل استراتيجية بشأن كيفية توفري الدعم لألطفال املصابني أو الذين فقدوا    
 .والديهم من جراء اإلصابة هبذا املرض، ومكافحة التمييز ضدهم

 بشأن فريوس نقص املناعة     ٢٠٠٣ لعام   ٣لجنة العام رقم    توصـي اللجـنة، باإلشـارة إىل تعليق ال         -١٨١
اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز، وحقوق اإلنسان،        /البشري

 :بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي على وجه التحديد

اإليدز، بوسائل تتضمن   /تعزيـز جهودهـا الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري           )أ( 
 محالت التوعية؛
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 اإليدز؛/تأمني التنفيذ الكامل والفّعال لسياسة شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري )ب( 

 اإليدز؛/وضع سياسة ملنع التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري )ج( 

ة تراعي مشاعر الطفل، دون االحتياج إىل موافقة        ضـمان سـبل احلصول على مشورة سري        )د( 
 الوالدين، عندما تكون تلك املشورة ضرورية وختدم مصلحة الطفل الفضلى؛

 مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة املكتسب من األم إىل الطفل؛  )ه( 

ن هيئات منها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين        التماس املساعدة الدولية يف هذا الصدد م        )و( 
 .اإليدز واليونيسيف/بفريوس نقص املناعة البشري

  املراهقنيصحة

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيالء االهتمام الكايف للمسائل املتصلة بصحة املراهقني، مبا فيها املشاكل  -١٨٢
. كما تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدالت تعاطي مواد اإلدمان   . املتصـلة بالـنمو والصحة العقلية واإلجنابية      

وتعـرب اللجنة عن قلق خاص إزاء وضع الفتيات نتيجة ارتفاع نسب الزواج واحلمل يف سن مبكرة نظراً إىل ما   
 .يترتب على هاتني الظاهرتني من أثر سليب على صحتهن

 بشأن صحة ٢٠٠٣ لعام ٤ تعليق اللجنة العام رقم توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبار -١٨٣
 :ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، وبأن تقوم مبا يلي

إعـداد دراسـة شـاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل املراهقني الصحية واستخدام تلك الدراسة،       )أ( 
التركيز بوجه خاص على الوقاية من  مبشـاركة املـراهقني كأسـاس لوضع سياسات وبرامج صحية للمراهقني، مع             

 حاالت احلمل املبكر، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وال سيما عن طريق التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية؛

 تنظيم محالت وقائية ملكافحة تعاطي مواد اإلدمان وتوفري اخلدمات االستشارية للشباب؛ )ب( 

لصحة العقلية اليت تراعي ظروف املراهقني والترويج هلذه        تعزيـز خدمات املشورة يف جمال ا       )ج( 
 .اخلدمات وجعلها يف متناول املراهقني

 رةاضالتقليدية ال مارساتامل

 يف القانون اجلنائي    رةاضالتقليدية  ال مارساتترحب اللجنة بالقرار الذي اختذته الدولة الطرف بتجرمي امل         -١٨٤
 مارساتاللجنة الوطنية املعنية بامل   اجلهود اليت تبذهلا    بمع التقدير   لماً  ع ، كما حتيط  ٢٠٠٥املـنقح الصادر يف عام      

 . يف إثيوبيا جلمع معلومات بشأن ممارسة تشويه أعضاء األنثى التناسلية ومكافحة تلك املمارسة             رةاضالتقليدية  ال
يج البنات قسراً ويف سن بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها املستمر ألن ممارسات كتشويه أعضاء األنثى التناسلية وتزو

مـبكرة عـن طريق االختطاف ما زالت ممارسات منتشرة للغاية، وألنه مل يتم وضع استراتيجية شاملة ملكافحة                  
 .املمارسات التقليدية الضارة
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استراتيجية شاملة ملنع املمارسات التقليدية الضارة ومكافحتها بأن تعتمد الدولة الطرف  اللجنة توصي -١٨٥
 اجلمهور عامة فضالً عن توعيةل تظيم محالنتكما توصي ب. وارد لتنفيذها وال سيما يف املناطق الريفيةوتأمني امل

اجملتمع والزعماء التقليديني والدينيني باآلثار السلبية اليت حتدثها تلك املمارسات على صحة األطفال وال سيما 
يدية الضارة وزواج األطفال القسري واملبكر      وجيب أن تنفذ التشريعات اليت حتظر املمارسات التقل       . الفتيات

وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تتيح الدولة الطرف، عند االقتضاء، إمكانية إلعادة             . تنفـيذاً صـارماً   
 . رزق بديلةتدريب من يزاول عمليات تشويه أعضاء األنثى التناسلية ودعم هؤالء األشخاص ليجدوا موارد

  املعيشةمستوى

 اللجنة عن قلقها العميق إزاء انتشار الفقر يف الدولة الطرف وازدياد عدد األطفال الذين ال يتمتعون تعرب -١٨٦
باحلق يف مستوى معيشي الئق، وهو يشمل إمكانية احلصول على الغذاء وعلى مياه الشرب النظيفة وعلى مساكن 

 .ودورات مياه مالئمة

 من االتفاقية، بتعزيز جهودها الرامية إىل       ٢٧ للمادة   توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً        -١٨٧
توفـري الدعـم واملساعدة املادية، مع التركيز بصفة خاصة على أشد األسر معاناة من التهميش واحلرمان،                 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً          . وضمان حق الطفل يف مستوى معيشي الئق      
 . ياجات األطفال لدى إعداد خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقر وتنفيذهاخاصاً حلقوق واحت

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

 ترحـب اللجنة بتحّسن نسبة األطفال املسجلني يف املدارس االبتدائية وبزيادة امليزانية املخصصة للتعليم              -١٨٨
وكذلـك بتحسـني عملية مجع اإلحصاءات املتصلة باملواظبة على الدراسة، ولكنها تعرب عن قلقها الكبري ألن                 

وباإلضافة إىل  . التعلـيم االبتدائي ما زال غري جماين وغري إلزامي وألن صايف عدد املسجلني ما زال متدنياً للغاية                
من املدارس، وإزاء حتصيل رسوم يف املدارس االبتدائية،        ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد املتسربني          

واكـتظاظ املـدارس، وقلـة املوارد املرصودة للتدريب املهين، وتدين نسبة الذين يواصلون دراستهم يف املدارس          
الـثانوية، وكذلـك إزاء عدم كفاية املدرسني املدربني واملرافق املدرسية املتاحة، وعدم ختصيص موارد لرياض                

وحتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ما زالت تواجه حتديات          . ل يف امليزانـية، ورداءة مستوى التعليم      األطفـا 
ضخمة يف التغلب على أوجه عدم املساواة القائمة على أساس االنتماء اإلثين واجلنس واليت تؤثر يف إمكانية وصول 

 .األطفال إىل التعليم وال سيما يف املناطق الريفية

ـ  -١٨٩  بشأن أهداف   ٢٠٠١ لعام   ١ العام رقم    اللجنةتعليق  ي اللجـنة الدولة الطرف، مع مراعاة        توص
 :، مبا يليالتعليم

ضمان جمانية التعليم االبتدائي وطابعه اإللزامي واختاذ التدابري الالزمة للتأكد من تسجيل مجيع  )أ( 
 األطفال يف التعليم االبتدائي؛
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ليم، وخباصة التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي، مع إيالء اإلنفاق العام على التع يادةز )ب( 
اهـتمام خـاص لتحسني إمكانية الوصول إىل التعليم ومعاجلة املسائل املتصلة بالتفاوت القائم بني اجلنسني                

  االقتصادي واإلثين واإلقليمي من حيث التمتع باحلق يف التعليم؛-والتفاوت االجتماعي 

د من املعلمني مع التركيز على اإلناث وإتاحة مرافق دراسية إضافية وال سيما يف              تدريب مزي  )ج( 
 املناطق الريفية؛

لضمان فرص االلتحاق بالتعليم غري النظامي للفئات الضعيفة اليت تشمل           هودمزيد من اجل   بـذل  )د( 
ناطق الرتاع ويف املخيمات،    أطفـال الشـوارع واليتامى واألطفال املعوقني واألطفال خدم املنازل واألطفال يف م            

 وذلك بطرق شىت من بينها معاجلة مسألة التكاليف غري املباشرة واخلفية املترتبة على التعليم املدرسي؛

 ا؛قبل استكماهلتركوا الدراسة األطفال الذين تدريب  املهين، مبا فيه التدريب تعزيز  )ه( 

 .لتحسني إمكانية حصول الفتيات على التعليمالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، وخاصة  )و( 

  احلماية اخلاصةتدابري -٧
 )د (-) ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة 

  الالجئوناألطفال

تهجت  الجئ من البلدان اجملاورة وأن الدولة الطرف ان        ١١٥ ٠٠٠تالحـظ اللجـنة وجود عدد يناهز         -١٩٠
سياسـة جلـوء تتفق إىل حد بعيد وااللتزامات الدولية، ولكنها تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تسحب                   

وتعرب اللجنة عن قلقها . ، املقدم بشأن احلق يف التعليم ١٩٥١حتفظها على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        
دارس، وخباصة إزاء ارتفاع معدالت التسرب بني اإلناث،        أيضاً إزاء تدين عدد األطفال الالجئني املسجلني يف امل        

وقلـة عدد اإلناث بني املوظفني العاملني يف املدارس واملرافق الطبية املوجودة يف املخيمات، وإزاء التثقيف احملدود     
 . اإلناثاملتاح يف جمال الصحة اإلجنابية، وارتفاع احتماالت التعرض لإليذاء واالستغالل اجلنسيني، وال سيما بني

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -١٩١

  اخلاصة بوضع الالجئني؛١٩٥١سحب التحفظ الذي أبدته بشأن احلق يف التعليم على اتفاقية عام  )أ( 

اختـاذ تدابـري عملية لزيادة نسب املسجلني وال سيما املسجالت، مثل توفري إمكانية أفضل         )ب( 
 ضمان وجود عدد أكرب من اإلناث يف هيئة التدريس؛للحصول على التعليم و

 زيادة عدد اإلناث بني املوظفني الطبيني ومعاجلة احلاجة إىل توفري التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية؛ )ج( 
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تعزيـز األمـن يف خمـيمات الالجئني واختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال وال سيما                 )د( 
اإليذاء االت   الكامل يف ح   التحقيقإنشاء آليات متيسرة لرفع الشكاوى و      و  اجلنسي الفتـيات من االستغالل   

 األفعال؛ومقاضاة مرتكيب تلك 

حلقوق ألحكام القانون الدويل فقاً اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال الالجئني و  )ه( 
 غري املصحوبني   األطفال بشأن معاملة    ٢٠٠٥م   لعا ٦ رقم    العام  اللجنة  مع مراعاة تعليق   ،الالجئنيواإلنسان  

 ؛بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

 .مواصلة تعاوهنا يف هذا الصدد مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )و( 

 املسلحةالصراعات  يف األطفال

ولكنها  املسلحة،يف القوات تجنيد السن  عاماً كحد أدىن ل١٨تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت سن  -١٩٢
يساورها القلق  و. سجيل املواليد تعرب عن قلقها إزاء إمكانية وجود ثغرات يف عملية التجنيد بسبب النقص يف ت             

عدم متكن مجيع األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة، وال سيما األطفال املشردين واملفصولني عن              إزاءأيضـاً   
 .ررين باأللغام الربية، من التعايف البدين والنفسيوالديهم واألطفال املتض

 :القيام مبا يلي الدولة الطرف على اللجنة حتث -١٩٣

 ولتنفيذ تشريعها بصورة صارمة؛مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال اختاذ  )أ( 

مبن فيهم األطفال   اختاذ التدابري الالزمة لتمكني مجيع األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة،           )ب( 
املفصولني عن والديهم واألطفال املتضررين باأللغام الربية، من التعايف البدين والنفسي، مع إيالء اهتمام خاص 

 لألسر اليت تعوهلا إناث؛

 النظر يف إمكانية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ )ج( 

 . إثيوبيا وإريتريا ليستتب السلم الدائم يف املنطقةدعم عمل بعثة األمم املتحدة يف )د( 

 أطفال الشوارع

تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد املتزايد، خباصة يف املراكز احلضرية الكربى، من أطفال الشوارع               -١٩٤
 جهاز  ضـحايا تعـاطي املخدرات واالستغالل اجلنسي وكذلك ضحايا املضايقات واإليذاء على أيدي أفراد من              

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يتعرض لـه أطفال الشوارع من وصم بالعار ومن مواقف سلبية                 . الشرطة
 .يتخذها اجملتمع ضدهم بسبب ظروفهم االجتماعية
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 :مبا يلي الدولة الطرف اللجنة وصيت -١٩٥

 لألسباب اجلذرية دقيقةصورة إجراء تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع بغية احلصول على  )أ( 
 هلذه الظاهرة وحجمها؛

 األسبابأنفسهم تعاجل، يف مجلة أمور،      مبشاركة أطفال الشوارع    وضع وتنفيذ سياسة شاملة      )ب( 
 واحلد من حدوثها؛ اجلذرية بغية مكافحة تلك الظاهرة

اية  مح منطفال الشوارع   القـيام، بالتنسـيق مع املنظمات غري احلكومية، بتوفري ما يلزم أل            )ج( 
 أخرى؛وخدمات رعاية صحية مالئمة وتعليم وخدمات اجتماعية 

 .صاحل الطفل الفضلىيكون ذلك ضرورياً ملمشل األسر عندما مل  برامج عمد )د( 

 األطفاليف ذلك عمل  مبا االقتصادي االستغالل

ينهم أطفال ال   انتشار عمالة األطفال فيما بني صغار السن ومن ب         إزاء ها البالغ قلقعن   اللجـنة  عـرب ت -١٩٦
االقتصادي  االستغاللالدولة الطرف تدابري شاملة ملنع ومكافحة        سنوات، وإزاء عدم اختاذ      ٥تـتجاوز أعمارهم    

 .لألطفال املنتشر على نطاق واسع

 واملنظمات غري واليونيسيفبدعم من منظمة العمل الدولية  أن تقوم،  الدولة الطرف علىاللجنة حتث -١٩٧
بغية االمتثال الكامل ألحكام     تها ومكافح األطفالعمالة  نع  مل ة شامل خطة عمل نفيذ  وضـع وت  ب ،احلكومـية 

 . عليهما الدولة الطرفصّدقت اللتني ١٨٢ ورقم ١٣٨اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

  واإليذاء اجلنسي اجلنسياالستغالل

ل اجلنسي لألطفال، مبا يشمل     ترحـب اللجـنة مبا اختذته الدولة الطرف من مبادرات ملكافحة االستغال            -١٩٨
تضمني القانون اجلنائي املنقح أحكاماً تنص على تشديد العقوبات، ووضع خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل               

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تعرض عدد كبري من األطفال وال سيما الفتيات لالستغالل                . اجلنسي لألطفال 
كما تعرب اللجنة عن قلقها . إفالت أغلبية املسؤولني عن تلك األفعال من العقاب اجلنسي واإليذاء اجلنسي وإزاء     

 .العميق إزاء عدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن مدى هذه املشكلة وعدد األطفال املتضررين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٩٩

 دون انتشار االستغالل اجلنسي، والقضاء على       تدابري تثقيفية للتوعية بغية احليلولة     أن تتخذ  )أ( 
 تلك الظاهرة وال سيما بتدعيم اجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية يف الوقت احلاضر؛

أن توفـر موارد إضافية ملساعدة مجيع األطفال الذين يعانون االستغالل اجلنسي على التعايف               )ب( 
  كبرياً حىت اليوم على املنظمات غري احلكومية؛البدين والنفسي، وهي عملية تعتمد اعتماداً
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أن تـدرب املهنيني وال سيما العاملني يف إدارة القضاء على كيفية تلقي الشكاوى والتحقيق         )ج( 
 فيها ومعاجلتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل وحتترم خصوصية الضحية؛

واالستغالل اجلنسيني ومقاضاة   أن تضـمن توافر املوارد الكافية للتحقيق يف حاالت اإليذاء            )د( 
 مرتكيب تلك اجلرائم وفرض عقوبات مالئمة عليهم؛

أن تنفذ سياسة شاملة بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية لوقاية األطفال الضحايا ومساعدهتم               )ه( 
املي ملكافحة االستغالل اجتماعياً، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر الع         على التعايف وإعادة إدماجهم   

 .٢٠٠١لاللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر يف عام  و١٩٩٦اجلنسي التجاري لألطفال يف عام 

 بيع األطفال واالجتار هبم

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال الذين ُيختطفون وُيباعون ألغراض جمهولة سواء                 -٢٠٠
كما تعرب عن قلقها لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات عن مدى .  كل سنةيف داخل إثيوبيا أم خارجها

 .انتشار ذاك املشكل وعدد األطفال املتأثرين به

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٠١

تدابـري تثقيفـية للتوعية بغية منع بيع األطفال واالجتار هبم والقضاء على تلك               أن تـتخذ   )أ( 
 ، على وجه اخلصوص، بدعم ما تبذله املنظمات غري احلكومية من جهود يف الوقت احلاضر؛الظاهرة، وذلك

أن توفـر مـزيداً من املوارد ملساعـدة مجيـع األطفال ضحايا البيع أو االجتار على التعايف        )ب( 
 البدين والنفسي؛

رتكيب تلك اجلرائم، أن تضمن املوارد الكافية الالزمة للتحقيق يف حاالت اإليذاء، ومقاضاة م )ج( 
 وفرض العقوبات املناسبة عليهم؛

أن تصدق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة  )د( 
 ).٢٠٠٠(عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 قضاء األحداث

ليت تبذهلا جهات من بينها، على سبيل املثال مكتب مشروع قضاء األحداث ولكنها تالحظ تنوه اللجنة باجلهود ا -٢٠٢
وفوق ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ألن أغلبية        . يف نفـس الوقت أن وقع تلك اجلهود حمدود بسبب قلة املوارد املتاحة            

إىل حمامني للدفاع عن األطفال سواء      أرجـاء الـبلد تفتقر إىل نظام يراعي مشاعر الطفل يف قضاء األحداث، ولالفتقار               
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن تدبري احلرمان من احلرية ال ُيلجأ إليه إال كمالذ أخري،               . ضحايا اجلرائم أو املتهمني بارتكاهبا    

ولعـدم فصل األطفال عن البالغني يف احلبس السابق للمحاكمة، وكذلك ملمارسة االعتقال الطويل األجل واالحتجاز يف                 
 ). سنوات٩احملددة ب  (وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلد األدىن املنخفض جداً لسن املسؤولية اجلنائية . املؤسسات
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حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً، وال سيما الفقرة                -٢٠٣
باإلضافة إىل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا        من االتفاقية،    ٣٩ و ٤٠ واملادتني   ٣٧مـن املـادة     ) ب(

مبادئ (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     
 ،)قواعد هافانا  (بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم     الدنيا  قواعد األمم املتحدة    و) الـرياض التوجيهية  
 ١٣ء يوم املناقشة العامة الذي خصصته اللجنة ملوضوع إدارة شؤون قضاء األحداث يف              وذلـك عـلى ضو    

صفة  ب الطرف اللجنة الدولة    وتوصي). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46 (١٩٩٥نوفمرب  /تشـرين الثاين  
 :خاصة مبا يلي

 أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل حد مقبول دولياً؛ )أ( 

وضباط الشرطة صل زيادة ورفع مستوى احملاكم املتخصصة وقضاهتا يف قضاء األحداث أن توا )ب( 
 ، وذلك جبملة وسائل منها التدريب املنهجي؛ني العامنيواملّدع

 صعيد املناطق الفرعية؛األحداث على قضاء حملاكم املالئمة  املالية والبشرية والتقنية املواردأن توفر  )ج( 

 ات احمللية، وال سيما فيما يتعلق باجلرائم الدنيا؛أن تعزز دور السلط )د( 

مرحلة يف  ، الضحايا واملتهمني على حد سواء،       ألطفالل  املالئمة  القانونية املساعدة تقـدم أن    )ه( 
  مراحل اإلجراءات القضائية؛مبكرة من

ور املتعلقة  أن تسترشد يف هذا الصدد باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األم             )و( 
 ؛)٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

واليت تستهدف مجيع املهنيني    ة باملعايري الدولية ذات الصلة      صلالربامج التدريبية املت  أن حتسِّن    )ز( 
  قضاء األحداث؛نظام يف العاملني

جلاحنني األحـداث واحتجازهـم يف املؤسسـات إالَّ      أن تضـمن عدم اللجوء إىل اعتقال ا        )ح( 
 كحل أخري؛

املشترك بني  األمم املتحدة   فريق  من  التقنية وأشكال التعاون األخرى      املساعدة أن تلـتمس   )ط( 
 .قضاء األحداثاملعين بالوكاالت 

 السكان األصلينيفئة من  أقلية أو إىل إىل املنتمون األطفال

ير الدولة الطرف مل ُيضمَّن معلومات عن األقليات اإلثنية، وتعرب عن قلقها إزاء             تالحظ اللجنة أن تقر    -٢٠٤
وضع األطفال املنتمني إىل تلك األقليات، وال سيما إىل مجاعيت أورومو وأنواك، لتعرضهم للتعيري والقمع من طرف 

 . على أراضيهمالقوات املسلحة، مبا يشمل التعذيب واالغتصاب والقتل تذرعاً بوجود مجاعات معارضة

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٢٠٥
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أن حتـترم حياة األفراد املنتمني إىل أقليات إثنية، وال سيما حياة األطفال، آخذة يف االعتبار                 )أ( 
 الواجب مبدأ القانون اإلنساين الذي يقضي حبماية املدنيني؛ 

 .ية يف تقريرها الدوري القادمأن تويل االهتمام الواجب ألطفال األقليات اإلثن )ب( 

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع               -٢٠٦
 . النـزاعات املسلحةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً                 -٢٠٧
بوسـائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو الوزارة أو أي هيئة مماثلة، والربملان، وإىل احلكومات                  

 .الربملانات اإلقليمية أو احمللية، حسب االقتضاء، لكي تنظر فيها وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأهناو

 النشر

كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة                  -٢٠٨
ا اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، مبا يف ذلك من           اليت اعتمدهت ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    

ليطلع عليها اجلمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، ومجاعات        ) عـلى سبيل الذكر ال احلصر     (خـالل اإلنترنـت     
 .الشباب، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وبتنفيذها ورصدها

 القادم التقرير -١٠

 كانون  ١٢تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الرابع واخلامس يف تقرير موحد حبلول                -٢٠٩
وهذا تدبري استثنائي ُيتخذ    .  شهراً ١٨أي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير اخلامس ب            (٢٠١١ديسمرب  /األول

وجيب أالَّ يتجاوز عدد صفحات التقرير .  سنوياًبالـنظر إىل العـدد الكـبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة     
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريراً كل مخسة أعوام          ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠املطلوب  

 .بعد ذلك، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

  ُعمان:املالحظات اخلتامية

يف ) CRC/C/149/Add.1 أو   CRC/C/OMN/2(م من ُعمان    نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثاين املقدَّ         -٢١٠
، واعتمدت  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣املعقودتني يف   ) SR.1167 و CRC/C/SR.1165انظر   (١١٦٧ و ١١٦٥جلستيها  

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩ املعقودة يف (CRC/C/SR.1195) ١١٩٩يف جلستها 
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  مقدمـة-ألف 

ب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين فضالً عن ردودها اخلطية على قائمة املسائل               ترحِّ -٢١١
نّوه اللجنة مع التقدير باجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد الذي ميثل ). CRC/C/OMN/Q/2(اليت وضعتها اللجنة  كما ُت

 .قطاعات متعددة من أجل تقدمي معلومات إضافية أثناء احلوار

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحِّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها -٢١٢

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛: ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢يف  )أ( 

الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان بإشراك       : ٢٠٠٤بتمرب  س/ أيلول ١٧يف   )ب( 
 األطفال يف الرتاعات املسلحة وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية؛

الربوتوكول املتعلق مبنع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال،   : ٢٠٠٥مايو  / أيـار  ١٣يف   )ج( 
 وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

  بشأن احلد األدىن لسن االستخدام؛١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم : ٢٠٠٥يوليه / متوز٢١يف  )د( 

 . أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع: ٢٠٠٦فرباير / شباط٧يف   )ه( 

، خاصةً وأن )اليونيسيف(وترحِّب اللجنة بالتعاون الفريد للدولة الطرف مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  -٢١٣
تكالـيف بـرنامج التعاون اإلمجايل، فضالً عن تكاليف بعض العمليات اجلزئية، ُتغطى بتمويل من احلكومة وأن                 

موظفني من وزارات الصحة والتعليم واالقتصاد الوطين والتنمية االجتماعية للعمل الدولة الطرف قد انتدبت أربعة 
 .كجزء من فريق اليونيسيف يف ُعمان

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

 التوصيات السابقة للجنة

ظ اللجنة بارتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة خمتلف ما أعربت عنه اللجنة من شواغل                تالح -٢١٤
 لــدى الــنظر يف الــتقرير األويل للدولــة الطــرف) CRC/C/15/Add.161(ومــا قدمــته مــن توصــيات 

)CRC/C/78/Add.1 (      معاجلة بعض   إال أنه مل تتم بقدر كافٍ     . وذلك من خالل اعتماد تدابري وسياسات تشريعية 
الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت قدمتها فيما يتعلق مبسائل منها، مثالً، حتفظات الدولة الطرف                
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على االتفاقية، وعدم التمييز، واجلنسية، والعنف ضد األطفال، وإيذاء األطفال، واألطفال املعاقون، وإدارة شؤون     
 .قضاء األحداث

لة الطرف على بذل قصارى جهدها لالستجابة ملا مل يتم تنفيذه بعد من التوصيات    حتـث اللجنة الدو    -٢١٥
الصـادرة يف إطـار املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير األويل، ولتناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه               

 .املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

 التحفظات

عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسحب أو تضييق نطاق حتفظات الدولة الطرف            ُتعـرب اللجنة عن أسفها ل      -٢١٦
 من االتفاقية وذلك منذ النظر يف التقرير األويل ٣٠ و٢١ و١٤، واملواد ٩ من املادة ٤، والفقرة  ٧عـلى املـادة     
 ).CRC/C/78/Add.1(للدولة الطرف 

قية، تأكيد توصيتها السابقة بأن ُتعيد الدولة  من االتفا٥١ من املادة ٢ُتعيد اللجنة، على ضوء الفقرة  -٢١٧
الطـرف النظر يف حتفظاهتا بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها                 

 ).A/CONF.157/23 (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف 

 التشريعات

اللجنة القانونية قد قامت، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة          تالحـظ اللجـنة مع التقدير أن         -٢١٨
وغريهـا من اخلرباء املختصني، ومن خالل وزارة التنمية االجتماعية، بإجراء دراسة للتشريعات             ) اليونيسـيف (

تشريعية مثل مشروع وعلى الرغم من أنه جيري اختاذ أو اقتراح بعض التدابري ال. الُعمانية مبقارنتها بأحكام االتفاقية
قانون لرعاية املعاقني وإعادة تأهيلهم، ومشروع قانون بشأن األحداث، من أجل تعزيز احلماية القانونية لألطفال، 

وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بقلق لكون النهج املتبع يف تناول قضايا . فإن اللجنة ترى أن هذه التدابري ليست كافية
 .حقوق الطفل هنجاً حمدوداً

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها من أجل توفري محاية قانونية أفضل لألطفال، وبأن                 -٢١٩
كما توصي اللجنة الدولة    . تضـمن توافـق القوانني احمللية ذات الصلة توافقاً تاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها             

إعادة تأهيلهم، ومشروع قانون األحداث، وبأن تضمن الطرف بأن ُتعّجل يف اعتماد مشروع قانون رعاية املعاقني و
 .أن تكون أحكام هذين القانونني، وكذلك مجيع القوانني اجلديدة، قائمة على هنج يراعي حقوق الطفل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل املعاهدات الدولية الرئيسية األخرى يف جمال حقوق              -٢٢٠
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية           اإلنسان، مبا فيها العهد   

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              
 .أو املهينة، األمر الذي سيكون لـه تأثري إجيايب على إعمال حقوق الطفل
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  العمل الوطنيةخطة

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل، ومفادها                -٢٢١
أن وزارة التنمـية االجتماعية تعمل حالياً، بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطين، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                

حكومية وهيئات خاصة، على إعداد استراتيجية وطنية خاصة باألطفال،         ، ومنظمات حكومية وغري     )اليونيسيف(
 يف صياغة مشروع استراتيجية بشأن صحة األطفال تستند إىل مواد           ٢٠٠٦وأن وزارة الصحة قد شرعت يف عام        

 .إال أن اللجنة تأسف ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد خطة عمل وطنية خاصة باألطفال. االتفاقية

للجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها، بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مبا             توصي ا  -٢٢٢
يف ذلـك اجملـتمع املدين، لوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال تكون هلا أهداف                  

خلتامية اليت اعتمدهتا   ملموسة وحمددة زمنياً، وتشمل مجيع أحكام االتفاقية، على أن تأخذ يف االعتبار الوثيقة ا             
عامل صاحل  " بعنوان   ٢٠٠٢اجلمعـية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل املعقودة يف عام              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدرج يف امليزانية خمصصات          ). ، املرفق ٢٧/٢-القرار دإ " (لألطفـال 
 .يذ ما جاء يف تلك الوثيقة تنفيذاً كامالًحمددة وأن توفر آليات متابعة مالئمة لتنف

 التنسيق

ترحِّب اللجنة بأنشطة التنسيق اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية لرعاية الطفل، وبوظائف اإلبالغ والتنفيذ               -٢٢٣
نسيق املتعدد  إال أهنا تالحظ أن الت    . والرصد اليت تؤديها جلنة املتابعة الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية وجلاهنا الفرعية          

 .القطاعات لتنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمي واحمللي، ال يزال غري كاٍف

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز دور وقدرة اللجنة الوطنية لرعاية الطفل وتدعيم               -٢٢٤
ت اليت تعمل على تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات من          التنسـيق املتعدد القطاعات بني اهليئات واملؤسسا      

 .أجل ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو كاٍف يف شىت أحناء البلد

 الرصد املستقل

تأسف اللجنة لعدم وجود هيئة رصد مستقلة تراعي أوضاع األطفال وتضطلع بوالية تشتمل على سلطة                -٢٢٥
 .زاعم انتهاك حقوق الطفلتلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية املتصلة مب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أو منصب مفوض أو                -٢٢٦
أمني مظامل معين باألطفال تكون لـه والية واضحة تشمل رصد حقوق الطفل وتنفيذ االتفاقية على املستويات 

") مبادئ باريس(("صلة بوضع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الوطنية واإلقليمية واحمللية وفقاً للمبادئ املت
 بشأن  ٢٠٠٢ لعام   ٢وتوصي اللجنة، يف ضوء تعليقها العام رقم        ). ٤٨/١٣٤املـرفقة بقرار اجلمعية العامة      

دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بأن تشتمل والية مثل هذه                
 أيضاً على تلقي الشكاوى املقدمة من اجلمهور والتحقيق فيها ومعاجلتها، مبا يف ذلك الشكاوى املقدمة املؤسسة

 .من أطفال، وبأن تزودها مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية واملادية



CRC/C/43/3 
Page 48 

 

 مجع البيانات

وتبويب البيانات  تالحـظ اللجـنة مـع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مجع وحتليل                  -٢٢٧
وهي تالحظ . إال أن اللجنة تأسف لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية بشأن األطفال. اإلحصائية املتعلقة باألطفال

بقلق عدم كفاية البيانات حول العديد من اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وخباصة فئات األطفال الذين حيتاجون إىل               
نون العنف وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، واألطفال الذين           محايـة خاصـة مثل األطفال الذين يعا       

 .حيصلون على رعاية بديلة، وأطفال الشوارع، واألطفال املهاجرين، واألطفال العاملني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات عن طريق إنشاء قاعدة                -٢٢٨
ة بشأن األطفال ووضع مؤشرات متوافقة مع االتفاقية من أجل ضمان مجع البيانات عن مجيع               بـيانات مركزي  

اجملـاالت املشمولة باالتفاقية مع تبويبها، مثالً، حبسب السن بالنسبة جلميع األشخاص الذين يقل عمرهم عن    
تاجون إىل محاية    سـنة وحبسب اجلنس، واملناطق احلضرية والريفية، وحبسب جمموعات األطفال الذين حي            ١٨

خاصة، كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لصياغة سياسات وبرامج              
 .لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

 التعاون مع اجملتمع املدين

دمات الصحية  حتيط اللجنة علماً بالدور النشط الذي يؤديه اجملتمع املدين يف توفري اخلدمات، وخباصة اخل              -٢٢٩
 .واالجتماعية، لألطفال املعاقني، مثالً

توصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مسترشدة بالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة                -٢٣٠
 بشأن القطاع اخلاص كمقدِّم للخدمات ودوره يف إعمال   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٩العامـة الـيت جرت يف       

 :، مبا يلي)٦٥٣-٦٣٠، الفقرات CRC/C/121(حقوق الطفل 

أن تواصـل وتعـزز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وأن ُتشرك هذه املنظمات، بصورة                )أ( 
 منهجية يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية وكذلك يف صياغة السياسات العامة؛

املوارد حيثما تكون   أن تزوِّد املنظمات غري احلكومية مبا يكفي من املوارد املالية وغريها من              )ب( 
 هذه املنظمات مشاِركة يف أداء مسؤوليات وواجبات احلكومة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛

أن تضمن أن تكون املنظمات غري احلكومية، سواء منها املستهِدفة أو غري املستهِدفة للربح،               )ج( 
 .دئ توجيهية ومعايري لتقدمي اخلدماتممتثلة ملبادئ االتفاقية وأحكامها، وذلك بوسائل منها مثالً وضع مبا

 التدريب يف جمال االتفاقية/نشر املعلومات

جتد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر املعلومات عن االتفاقية وذلك، مثالً، يف  -٢٣١
إال أن اللجنة تشعر    ). يفاليونيس(شـكل إعالنات وملصقات، بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للطفولة            
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بـالقلق لعدم كفاية التدابري اليت اُتخذت لنشر املعلومات وزيادة الوعي بشأن احلقوق املدنية لألطفال وحرياهتم،                
 .واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصفة عامة، بطريقة منهجية وهادفة

نهجية املعلومات املتعلقة باالتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لكي تنشر بصورة م -٢٣٢
يف صفوف األطفال وآبائهم واجلهات األخرى اليت تتوىل رعايتهم وكافة اجملموعات املهنية ذات الصلة العاملة 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمهنيني تدريباً هادفاً ومنتظماً بشأن            . مـع األطفال ومن أجلهم    
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف     .  واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصورة عامة      أحكام ومبادئ االتفاقية  

بأن تتخذ تدابري حمددة إلتاحة االتفاقية جلميع األطفال يف ُعمان وتعريفهم هبا، مع إيالء اهتمام خاص للحقوق 
 ).اليونيسيف(حدة للطفولة املدنية لألطفال وحرياهتم، وبأن تواصل تعاوهنا يف هذا الصدد مع منظمة األمم املت

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

بيـنما تالحـظ اللجنة أن القانون األساسي للدولة والقوانني احمللية األخرى تقوم على أساس مبدأ عدم                  -٢٣٣
ساء والرجال، وال سيما يف جمال القانون       التمييز وأن الدولة الطرف قد اختذت تدابري لتعزيز مبدأ املساواة بني الن           

املدين وقانون العمل، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذ هذه القوانني واستمرار التمييز حبكم األمر الواقع ضد               
وعلى الرغم من اجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف إلتاحة فرص           . النسـاء والفتـيات يف اجملتمع الُعماين      

 لألطفال املعاقني، مبا يف ذلك من خالل توفري أشكال الدعم واخلدمات اجملتمعية، فإن اللجنة تالحظ أن          متكافـئة 
هنـج الـرعاية التقليدي القائم على توفري اخلدمات يف إطار العمل اخلريي ملعاجلة مسألة األطفال املعاقني ال يزال              

ولدون خارج نطاق احلياة الزوجية ميثل مسألة تثري قلق وعالوة على ذلك، فإن التمييز ضد األطفال الذين ي. سائداً
وفيما يتعلق بالعدد الكبري ألطفال العمال املهاجرين يف ُعمان، تشعر اللجنة بقلق إزاء التمييز . اللجنة بصفة خاصة

 .القائم على أساس األصل الوطين يف توفري املساعدات االجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والسكن

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل، من خالل التنفيذ الفعال للقوانني القائمة اليت تكفل مبدأ عدم توص -٢٣٤
التمييز، املزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال ضمن واليتها جبميع احلقوق اليت تتضمنها االتفاقية دون                

ولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية استباقية كما توصي اللجنة الد.  من االتفاقية٢أي متييز، وذلك وفقاً للمادة 
شـاملة للقضاء على التمييز القائم حبكم األمر الواقع ألي سبب من األسباب وضد مجيع األطفال، مع إيالء                  
اهـتمام خاص للفتيات، واألطفال املعاقني، واألطفال املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية، وأطفال العمال              

لوية لتوفري اخلدمات االجتماعية والصحية وتكافؤ فرص التعليم واألنشطة الترفيهية          املهاجـرين، وأن تويل أو    
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على هتيئة بيئة        . لألطفـال الذيـن ينتمون إىل أضعف اجملموعات السكانية        

دارس وغريها من داعمة تراعي وضع اإلناث وتعزز تكافؤ حقوق الفتيات يف املشاركة يف احلياة األسرية ويف امل
 .املؤسسات ويف اجملتمعات احمللية ويف اجملتمع عموماً
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وتطلـب اللجـنة إدراج معلومـات حمددة يف التقرير الدوري القادم للدولة الطرف بشأن التدابري                 -٢٣٥
والـربامج املتصلة باالتفاقية واليت تضطلع هبا الدولة الطرف على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان                

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ٢٠٠١لذين اعتمدمها يف عام   ال
 من املادة ١الفقرة ( بشأن أهداف التعليم ٢٠٠١ لعام ١بذلك من تعصب، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم        

 ). من االتفاقية٢٩

 مصاحل الطفل الفُضلى

 من االتفاقية ٣ن املبدأ العام املتمثل يف مراعاة مصاحل الطفل الفُضلى والوارد يف املادة تشعر اللجنة بقلق أل -٢٣٦
 .ليس مدرجاً بالكامل يف القوانني واألنظمة واملمارسات املتعلقة باألطفال

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إدماج املبدأ العام املتمثل يف                  -٢٣٧
اعاة مصاحل الطفل الفُضلى إدماجاً كامالً يف التشريعات وكذلك يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية              مر

 .ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

 احترام آراء الطفل

دها اخلطية على   تالحظ اللجنة مع التقدير ما جاء يف املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، سواء يف ردو               -٢٣٨
قائمة املسائل أو من خالل احلوار الذي جرى مع اللجنة، من أن اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل       
قد عقدت سلسلة من االجتماعات ألطفال ُعمانيني من خمتلف مناطق البلد إلتاحة الفرصة هلم للتعبري عن آرائهم                 

إال أن اللجنة تعرب . ة، ولتنمية مهاراهتم الثقافية والفنية وتنمية مداركهموأفكارهم حبرية ومن خالل قنوات منظم
عـن قلقها ألنه ال يتاح لألطفال سوى قدر حمدود من حرية التعبري وألن النظرة التقليدية إىل األطفال بوصفهم                   

األسرية ويف املدارس   أفراداً متارس عليهم احلقوق وليس كأصحاب حقوق إمنا تعوِّق مشاركتهم الكاملة يف احلياة              
 .واجملتمعات احمللية وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بأن تعزِّز جهودها، مبا             ١٢على ضوء املادة     -٢٣٩
مجيع األحكام يف ذلـك يف اجملـال التشـريعي، لضمان االستماع إىل آراء األطفال وأخذها بعني االعتبار يف         

القرارات اإلدارية وغريها من القرارات اليت تؤثر على األطفال، وذلك حبسب سن الطفل ومستوى والقضائية 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفِّر لألطفال فرص املشاركة على مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف . نضجه

 فضالً عن اإلجراءات القضائية واإلدارية، وبأن تواصل        ذلـك يف إطار األسرة واملدارس واجملتمعات احمللية،       
وعالوة على ذلك، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف        . وتعزِّز تعاوهنا يف هذا الصدد مع منظمات اجملتمع املدين        

 بشأن حق   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥إىل التوصـيات املعـتَمدة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف              
 .يف االستماع إىل آرائهالطفل 
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  احلقوق املدنية واحلريات-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 احلق يف اهلوية

تالحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق باألطفال املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية، بأن حق هؤالء األطفال              -٢٤٠
وتأسف اللجنة لعدم اختاذ إجراءات . سية واالسم والعالقات اُألسرية، ليس حممياً بالكامليف اهلوية، مبا يف ذلك اجلن

، (CRC/C/15/Add.161حمـددة ملـتابعة توصيتها بشأن احلق يف اجلنسية، الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة     
ح حق املواطَنة ألطفال النساء الُعمانيات ، وتكرِّر اإلعراب عن قلقها ألنه وفقاً لقانون اجلنسية، ال ُيمَن)٣٤الفقرة 

 .املتزوجات من أجانب بينما ُيمنح هذا احلق للطفل إذا كان األب ُعمانياً

 أعاله، توصي اللجنة ٦ من االتفاقية، وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة ٨ و٧ و٢وفقاً للمواد  -٢٤١
صاحل الطفل الفُضلى، احترام حق مجيع األطفال يف احلفاظ بأن تضمن الدولة الطرف، آخذة يف اعتبارها مبدأ م

. عـلى هويتهم، مبا يف ذلك مجيع العناصر اليت تشكِّل هوية الطفل، مثل اجلنسية واالسم والعالقات اُألسرية                
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانوهنا اخلاص باجلنسية من أجل ضمان أن يكون لألم الُعمانية احلق     

 .طاء جنسيتها الُعمانية ألطفاهلا على قدم املساواة ودون متييزيف إع

 العقوبة البدنية

إال . تالحظ اللجنة أنه جيري اختاذ تدابري ملعاجلة مسألة العقوبة البدنية يف سياق التدابري التأديبية يف املدارس -٢٤٢
. اجملتمع كله كأسلوب من أساليب التأديب     أن اللجنة تشعر بالقلق ألن ممارسة العقوبة البدنية واسعة االنتشار يف            

 .وتالحظ اللجنة بقلق خاص أن املعاقبة البدنية لألطفال مشروعة يف املرتل واملؤسسات

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٢٤٣

مـراجعة تشـريعاهتا احلالية بغية منع وإهناء استخدام العقوبة البدنية لألطفال كأسلوب من               )أ( 
ـ  اليب التأديـب، وسّن تشريعات جديدة حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف األسرة ويف مجيع                أس

 املؤسسات، مبا يف ذلك املؤسسات العامة واخلاصة ونظام الرعاية البديلة؛

االضطالع حبمالت تثقيف وتوعية عامة وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال التأديب البديلة اخلالية  )ب( 
 نف، مع إشراك األطفال من أجل تغيري املواقف العامة إزاء العقوبة البدنية؛من الع

الـتماس املساعدة التقنية الدولية يف هذا الصدد من مجلة جهات منها منظمة األمم املتحدة                )ج( 
 ).اليونيسيف(للطفولة 

 حق الطفل يف احلماية بشأن) ٢٠٠٦(٨وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم  -٢٤٤
 .من العقوبة البدنية وغري ذلك من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة
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  البيئة اُألسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢٥ و٢١-١٩ و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 الرعاية البديلة

تالحظ اللجنة إنشاء دار رعاية الطفل اليت توفِّر الرعاية املؤسسية لألطفال األيتام واألطفال الذين يتلقون                -٢٤٥
 طفل، معظمهم من الفتيات، ٣٠٠كما تالحظ اللجنة أن ما يزيد عن . رعايـة خـارج املـرتل ألسباب أخرى       

د من األطفال املولودين خارج نطاق احلياة وتأسف اللجنة ألن العدي. حيصلون على الرعاية من خالل نظام الكفالة
الزوجـية ال حيصـلون على رعاية الوالدين ألن حاالت احلمل خارج نطاق الزواج ُتعترب غري مشروعة، وجيري                  

األمهات بسبب هذا السلوك الذي ُيعترب غري أخالقي وذلك من خالل وضع أطفاهلن يف كنف نظام الرعاية " تقومي"
جنة حملدودية املعلومات والبيانات املتوفرة عن األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية           كمـا تأسف الل   . الـبديلة 

الـبديلة، وال سيما فيما يتعلق بتقييم نوعية الرعاية ومراجعة حاالت اإليداع، مبا يف ذلك األشكال غري الرمسية                   
 .للرعاية البديلة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٢٤٦

اذ التدابري املناسبة إللغاء مثل هذه العقوبات على السلوك الذي ُيعترب غري أخالقي، وهي              اخت )أ( 
 عقوبات تؤدي إىل فصل األطفال عن والديهم وتؤثر يف حق الطفل يف التمتع برعاية والديه؛

ة الطفل إنشاء آلية تقييم فعالة لنظام الرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية اليت توفرها دار رعاي )ب( 
 وغري ذلك من أشكال الرعاية البديلة، مثل الكفالة؛

تطوير وتوحيد ومراقبة نوعية الرعاية البديلة وما يتصل هبا من الربامج واخلدمات بالتشاور              )ج( 
 مع األطفال؛

ضـمان أن ُتـتاح لألطفـال املودعـني يف مؤسسـات إمكانية الوصول إىل آليات التظلُّم             )د( 
 ة؛واالستشارة املالئم

تقـدمي اإلرشادات للوالدين وغريهم ممن يتولون رعاية األطفال بشأن مسؤولياهتم عن تربية               )ه( 
 .األطفال وبشأن تنمية الطفل، مبا يف ذلك قدراته املتطوِّرة

وأخـرياً، توجِّـه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا يف يوم املناقشة العامة اليت                  -٢٤٧
، الفقرات  (CRC/C/153 بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦  أجـرهتا يف  

٦٨٩-٦٣٦(. 



CRC/C/43/3 
Page 53 

 العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة

بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلهناء حالة الصمت إزاء القضايا احلساسة املتمثِّلة يف  -٢٤٨
ل وإمهاهلم، مبا يف ذلك حلقة العمل الوطنية اليت ُتعقد ألول مرة حول هذا املوضوع واليت قامت                 إيـذاء األطفـا   

بقلق بالغ ألن بدعم من وزارة التنمية االجتماعية، فإهنا تشعر ) اليونيسيف(بتنظيمها منظمة األمم املتحدة للطفولة 
مباشرة أو غري مباشرة يف املرتل، وهي تالحظ بقلق األطفال ال يزالون يقعون ضحايا ملمارسة العنف واإليذاء بصورة 

وتأسف اللجنة لعدم توفر    . املعـدَّل املرتفع لإلصابات النامجة عن إمهال الوالدين وغريهم ممن يتولون رعاية األطفال            
وعلى الرغم من أن القانون اجلزائي ُيجرِّم اإلساءة اجلنسية         . بـيانات عـن حجم العنف الذي مياَرس ضد األطفال         

لألطفـال، فـإن اللجنة تالحظ بقلق أن املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم ليسوا مدرَّبني تدريباً كامالً على        
 .اإلبالغ عن هذه احلاالت وأن جممل نظام التعامل مع حاالت إساءة معاملة األطفال يشوبه القصور

لصلة، حتث اللجنة الدولة الطرف على       وغريها من أحكام االتفاقية ذات ا      ١٩على ضوء أحكام املادة      -٢٤٩
 :القيام مبا يلي

مراجعة القوانني احمللية وغريها من اللوائح التنظيمية من أجل ضمان توفري احلماية لألطفال من               )أ( 
 مجيع أشكال العنف واإليذاء البدين واجلنسي والنفسي؛

ألطفال، ووضع مؤشرات إجـراء دراسـة شـاملة لتقييم طبيعة ومدى إساءة معاملة وإيذاء ا          )ب( 
 وتصميم سياسات وبرامج للتصدي هلذه املشاكل؛

حتسـني اإلبـالغ عن حاالت العنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم، وذلك بوسائل منها مثالً         )ج( 
إنشـاء نظـام لإلبالغ اإللزامي خاص باملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، وتدريب املهنيني كاملدرِّسني                

 املكلفني بإنفاذ القوانني واملهنيني العاملني يف اجملال الصحي واملرشدين االجتماعيني والقضاة على حتديد واملوظفني
 حاالت االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم واإلبالغ عنها ومعاجلتها؛

 وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقّي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل عند              )د( 
الضـرورة، واملالحقة القضائية ملرتكيب أفعال االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم، وضمان أال يقع الطفل               

 الذي تعرَّض لالعتداء أو سوء املعاملة ضحية يف الدعاوى القانونية وأن ُتكفَل محاية حرمة حياته اخلاصة؛

املة إمكانية احلصول على الرعاية ضـمان أن تـتاح جلميع األطفال ضحايا العنف وإساءة املع     )ه( 
 واملشورة واملساعدة الكافية من أجل تعافيه وإعادة إدماجه يف اجملتمع؛

االضطالع حبمالت توعية عامة مبشاركة نشطة من األطفال أنفسهم من أجل منع مجيع أشكال               )و( 
ة تغيري املواقف العامة واملمارسات العنف ضد األطفال، ومكافحة اإلساءة إليهم، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، بغي

 الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛
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جماين ثالثي األرقام ميكن لألطفال االتصال به على مدار الساعة،          " ساخن"إنشـاء خط هاتفي      )ز( 
وتيسـري تعـاون مشـغِّلي هذا اخلط الساخن مع وكاالت الدولة مثل قوات الشرطة واهليئات املعنية بالصحة                  

االجتماعـية واملـنظمات غري احلكومية اليت تركِّز يف عملها على األطفال، وذلك من أجل حتسني                والـرعاية   
 إجراءات التدخل واملتابعة؛

ومنظمة ) اليونيسيف(الـتماس املسـاعدة من هيئات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة              )ح( 
 .الصحة العاملية

عام بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان املتصل بذلك الذي ويف سياق الدراسة املتعمِّقة لألمني ال -٢٥٠
أُرِسل إىل احلكومات، تنوِّه اللجنة مع التقدير مبشاركة الدولة الطرف يف عملية التشاور اإلقليمية ملنطقة الشرق             

عة عملية   ويف متاب  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧األوسط ومشال أفريقيا اليت ُعِقدت يف مصر يف الفترة من           
وتوصي اللجنة الدولة . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ إىل  ٢٦التشـاور اإلقليمية اليت ُعِقدت يف مصر يف الفترة من           

الطـرف باستخدام نتائج هاتني العمليتني التشاوريتني اإلقليميتني كأداة الختاذ إجراءات باالشتراك مع اجملتمع              
 أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو النفسي، واكتساب         املدين من أجل ضمان توفري احلماية لكل طفل من مجيع         

 من أجل منع حاالت العنف      - وحمدَّدة زمنياً حيثما يكون ذلك مناسباً        -قـوة دافعة الختاذ إجراءات ملموسة       
 .واإلساءة هذه والتصدي هلا

تقل املكلف بالدراسة   وباإلضافة إىل ذلك، تود اللجنة أن توجِّه نظر الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املس              -٢٥١
 وأن تشجِّع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتنفيذ           (A/61/299)املـتعلقة بالعـنف ضد األطفال       

 .التوصيات العامة فضالً عن التوصيات اخلاصة حباالت حمددة الواردة يف ذلك التقرير

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ املادة  من٣، والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعاقون

تـنوِّه اللجنة مع التقدير مبشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل املعاقني، ولكنها تأسف لعدم وجود سياسة أو             -٢٥٢
اجملموعة الواسعة من حاالت اإلعاقة يف ُعمان       اسـتراتيجية وطنية بشأن املعاقني وعدم كفاية البيانات املتوفرة حول           

كما تالحظ اللجنة بقلق أن اخلدمات املقدمة لألطفال املعاقني حمدودة وليست موحدة بعد وأن              . وأسـباهبا احملتملة  
 .نظام التعليم العادي ال يشمل إال عدداً حمدوداً جداً من األطفال املعاقني

 مبا يلي، آخذة يف اعتبارها قواعد األمم املتحدة النموذجية لتحقيق           توصـي اللجنة الدولة الطرف بالقيام      -٢٥٣
والتوصية اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت     ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (تكـافؤ الفرص للمعّوقني     

 ): ٣٣٩-٣١٠، الفقرات (CRC/C/69 بشأن حقوق األطفال املعّوقني ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦أجرهتا يف 
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التعجـيل باعتماد مشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل املعاقني، وضمان أن يكون هذا القانون               )أ( 
 مستنداً إىل هذا النهج القائم على احلقوق وأن يكون متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية ومبادئها؛

املعاقني، مع إيالء اهتمام خاص     الـنظر يف وضـع واعتماد سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن             )ب( 
 لألطفال املعاقني؛

مجـع بيانات إحصائية وافية بشأن األطفال املعاقني واستخدام بيانات مفّصلة ومبّوبة يف وضع               )ج( 
السياسات والربامج الالزمة لتعزيز تكافؤ الفرص للمعاقني يف اجملتمع، مع إيالء اهتمام خاص للفتيات املعاقات               

 ني الذين يعيشون يف املناطق النائية من البلد؛واألطفال املعاق

إتاحـة حصول مجيع األطفال املعاقني على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة، مبا يف ذلك               )د( 
أشـكال الدعـم واخلدمـات اجملتمعية، وخدمات التعليم الشامل ذي النوعية اجليدة، والبيئة املادية، ومرافق                

 .تواصل جهودها من أجل توحيد اخلدمات املقدمةاملعلومات واالتصال، وأن 

 الصحة واخلدمات الصحية

تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تتسم به خدمات الرعاية الصحية املتاحة يف ُعمان من نوعية جيدة، وتنوِّه  -٢٥٤
 املناطق النائية من مـع الـتقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إىل         

. وتالحظ اللجنة مع التقدير اخنفاض معدل وفيات الرّضع والنتائج اليت متخض عنها برنامج التحصني الناجح              . البلد
وبالرغم من هذه اخلطوات اإلجيابية املتََّخذة، تشعر اللجنة بقلق إزاء معدالت سوء التغذية يف صفوف األطفال، مبا يف 

غذيات الدقيقة، وهي عالية نسبياً بصفة عامة مقارنة باملستويات العالية لنصيب الفرد من             ذلك حاالت النقص يف امل    
وفيما يتعلق باالقتصار على الرضاعة الطبيعية، تالحظ اللجنة مع األسف أن مدة إجازة األمومة . الناتج احمللي اإلمجايل

وأنه قد مت أيضاً إلغاء ساعة اإلعفاء من العمل اليت           يوماً   ٤٥ يوماً إىل    ٦٠للعامالت يف القطاع العام قد قُصِّرت من        
 .كانت ُتمنح لألمهات العامالت من أجل إرضاع أطفاهلن

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إعطاء األولوية لرصد خمصصات من املوارد املالية والبشرية                -٢٥٥
ات النوعية اجليدة لصاحل مجيع     لقطـاع الصـحة من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية ذ             

وتوصي اللجنة . األطفـال، مبـن فيهم أطفال العمال املهاجرين واألطفال الذين يعيشون يف مناطق البلد النائية              
الدولـة الطـرف بأن تتخذ تدابري عاجلة لتحسني احلالة التغذوية للرّضع واألطفال بوسائل منها مثالً التثقيف                 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن . ية يف املنازل وعلى مستوى اجملتمعات احمللية وتشجيع ممارسات التغذية الصح   
تشجع االقتصار على الرضاعة الطبيعية وذلك بوسائل من بينها متديد فترة إجازة األمومة للعامالت يف القطاع                

ص لألمهات العامالت   العـام من أجل االمتثال للمعايري املقبولة دولياً، وإعادة العمل بالساعة اليت كانت ختصَّ             
وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف . اللوايت يرغنب يف مواصلة إرضاع أطفاهلن رضاعة طبيعية لفترة زمنية أطول

 .مبضاعفة جهودها من أجل تعزيز االمتثال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

ن العديد منها، وخباصة اإلصابات النامجة عن       وتالحـظ اللجـنة بقلق أن اإلصابات، اليت ميكن الوقاية م           -٢٥٦
 .حوادث السري، هي من األسباب الرئيسية لوفيات وإعاقات األطفال
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ومن أجل منع إصابات األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد تشريعات مالئمة حلماية  -٢٥٧
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . لسرياألطفال من اإلصابات، مبا يف ذلك اإلصابات النامجة عن حوادث ا          

وفيما . ُتدرج مسألة منع اإلصابات ضمن أولويات وأهداف سياستها الوطنية، وبأن تضع برامج ملنع اإلصابات             
يـتعلق حبـوادث السري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية متعددة التخصصات         

وبأن تواصل االضطالع حبمالت عامة لزيادة الوعي مبقتضيات سالمة السري يف           وخطة عمل بشأن سالمة السري      
 .صفوف األطفال والوالدين واملدرسني واجلمهور عموماً

 صحة املراهقني

متالزمة نقص املناعة املكتسب    /حتـيط اللجـنة علماً باملستوى املتدين لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            -٢٥٨
اإليدز يف  /طرف، وتنوه مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة الوعي العام بالفريوس            يف الدولة ال  ) اإليدز(

لنتحد من أجل األطفال، ولنتحد من أجل       " بعنوان   ٢٠٠٥صـفوف املراهقني؛ مبا يف ذلك احلملة املضطلع هبا يف عام            
ون سوى القليل عن األمراض األخرى املنقولة جنسياً        إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن املراهقني ال يعرف        ". مكافحة اإليدز 

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الكثري      . كما ال يتوفر لديهم سوى القليل من املعرفة عن منوهم البدين خالل فترة البلوغ             
. ك االكتئاب مـن املراهقني، من البنني والبنات على السواء، يعانون أنواعاً خمتلفة من االضطرابات النفسية، مبا يف ذل                

وفيما يتعلق باحلالة التغذوية للمراهقني، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدل املرتفع حلاالت فقر الدم يف صفوف الفتيات 
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقدير الناقص         . املراهقات وإزاء عدم توازن الوجبات الغذائية للمراهقني      

 . واستهالك الكحول وتعاطي املخدرات يف صفوف املراهقني يف الدولة الطرفملدى انتشار التدخني

 بشأن  ٣توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                   -٢٥٩
 بشأن ٤ وحقوق الطفل، وتعليقها العام رقم) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشري

 :صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

الـنهوض بصحة املراهقني عن طريق وضع برنامج وطين بشأن صحة املراهقني من أجل دعم                )أ( 
انتقال املراهقني بنجاح إىل مرحلة الرشد، وضمان أن يكون هذا الربنامج قائماً على احلقوق وتشاركياً وموجهاً                

 توجيهاً حملياً؛

تعزيـز التوعـية املدرسية املناسبة ملختلف األعمار بشأن الصحة اجلنسية والتناسلية، وفريوس          )ب( 
 ، واألمراض املنقولة جنسياً، وتنظيم األسرة؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشري

ية الصحية اليت حتترم احلق تزويد املراهقني باملشورة اليت تراعي أوضاع الشباب وخبدمات الرعا         )ج( 
 يف حرمة احلياة اخلاصة واليت تراعي مقتضيات السرية؛

 توفري خدمات كافية لرعاية الصحة النفسية تتالءم مع أوضاع املراهقني؛ )د( 

حتسـني احلالة التغذوية للمراهقني بوسائل منها مثالً وضع برنامج تغذوي يف املدارس وإتاحة                )ه( 
 حية يف املطاعم املدرسية؛خيارات للتغذية الص
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تزويد املراهقني مبعلومات عن النتائج الضارة الستهالك الكحول وتعاطي املخدرات والتدخني،            )و( 
 هبدف الوقاية منها؛

، ومنظمة )اليونيسيف(التماس التعاون التقين مع جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة  )ز( 
متالزمة نقص املناعة   /املتحدة املشترك ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري      الصـحة العاملـية، وبرنامج األمم       

 .املكتسب، وصندوق األمم املتحدة للسكان

 املمارسات التقليدية الضارة

تالحـظ اللجـنة بقلق أن هناك عدداً قليالً من اجملتمعات احمللية اليت ال تزال متارس عملية ختان اإلناث يف                 -٢٦٠
 والذي  ٢٠٠١اللجنة بقلق النتائج اليت خلص إليها املسح الصحي الشامل الذي أُجري يف عام              كما تالحظ   . ُعمان

وتشدد اللجنة . من النساء ما زلن يوافقن على هذه املمارسة التقليدية الضارة)  يف املائة٨٥(أظهر أن نسبة عالية جداً 
 .اقية وأحكامهابقوة على أن ممارسة ختان اإلناث هي ممارسة تتعارض مع مبادئ االتف

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لوضع حد ملمارسة ختان اإلناث وذلك بوسائل منها                -٢٦١
وتوصي . مـثالً احلظـر القانوين هلذه املمارسة وتنفيذ برامج هادفة بغية توعية السكان بآثارها الشديدة الضرر               

شركاء على املستوى احمللي، مبن فيهم املدرسون       اللجـنة الدولـة الطـرف بـأن ُتشرك وحتشد جهود مجيع ال            
كما . والقـابالت وممارسـو الطب التقليدي والقادة الدينيون وقادة اجملتمعات احمللية، ملنع ممارسة ختان اإلناث    

 ٢٣توجـه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت جرت يف                   
 ).٢٩٩-٢٧٥، الفقرات CRC/C/38( بشأن الطفلة ١٩٩٥يناير /ثاينكانون ال

 مستوى املعيشة

تنوه اللجنة مع التقدير بشىت التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل حتسني مستوى معيشة السكان،                 -٢٦٢
 اُألسر املنخفضة الدخل ، والتدابري املتخذة ملساعدة)٢٠١٠-٢٠٠٦(مبا يف ذلك تنفيذ خطة التنمية اخلمسية السابعة  

إال أن اللجنة تأسف لنقص املعلومات عن حالة        . اليت تعول أطفاالً، بوسائل منها مثالً مدفوعات الضمان االجتماعي        
الفقر عموماً وفقر األطفال بصفة خاصة، وهي تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل أن الكثري من األسر ال تزال                    

 . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوتات بني املناطق يف مستويات املعيشة. ةتواجه صعوبات اقتصادي

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ تدابري لرفع مستوى             ٢٧على ضوء املادة     -٢٦٣
لتنمية اخلمسية  معيشة السكان، وال سيما سكان األرياف الذين يعانون الفقر، وذلك بوسائل منها تنفيذ خطة ا              

، وتقـدمي دعـم منسَّق تنسيقاً جيداً لتوفري املساعدة املالية جلميع األسر احملرومة           )٢٠١٠-٢٠٠٦(السـابعة   
وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حشد جهود اجملتمعات احمللية، مبا يف               . اقتصـادياً 

 .لى املستوى احملليذلك مبشاركة األطفال، من أجل احلد من الفقر ع
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

بيـنما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف توفِّر التعليم االبتدائي اجملاين جلميع األطفال، مبن فيهم                  -٢٦٤
.  املواطنني، فإهنا تعرب مرة أخرى عن قلقها ألن التعليم االبتدائي مل يصبح إلزامياً بعد مبوجب القانون                أطفـال غري  

وتالحـظ اللجـنة، ضمن العوامل اإلجيابية، أن معدالت التحاق البنات والبنني بالتعليم االبتدائي متساوية، ولكنها            
امللتحقني باملدارس ال يكملون مجيعهم مرحلة التعليم       تأسـف لعـدم التحاق مجيع األطفال باملدارس وألن األطفال           

وتالحظ اللجنة الزيادة الطفيفة يف معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي، ولكنها تأسف لعدم توفر             . االبـتدائي بأكملها  
الدولة الطرف وأخرياً، تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا . معلومـات حمدَّثة بشأن التعليم والتدريب املهنيني     

 .إلدراج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية

 ٢٠٠١ لعام   ١ من االتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم          ٢٩ و ٢٨على ضوء أحكام املادتني      -٢٦٥
بشرية بشـأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ختصيص ما يكفي من املوارد املالية وال                

 :والتقنية من أجل

 ضمان جعل التعليم االبتدائي إلزامياً مبوجب القانون والتحاق مجيع األطفال باملدارس؛ )أ( 

 اختاذ تدابري ملنع تسرب األطفال من التعليم االبتدائي؛ )ب( 

 ملهين؛مواصلة اختاذ تدابري لزيادة معدالت االلتحاق مبدارس التعليم الثانوي والتدريب التقين وا )ج( 

مواصلة تعزيز اجلهود لتحسني نوعية التعليم يف املدارس العامة واخلاصة على السواء من خالل               )د( 
 توفري التدريب املناسب واملستمر للمدرسني؛

 مواصلة إدراج حقوق اإلنسان عموماً، وحقوق الطفل بصفة خاصة، يف املناهج الدراسية؛  )ه( 

) اليونسكو(منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        التماس التعاون مع مجلة جهات       )و( 
 .من أجل زيادة حتسني قطاع التعليم) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

لألطفال امللتحقني مبؤسسات التعليم ما قبل      )  يف املائة  ٨-٥(وتالحـظ اللجنة بقلق املعدل املنخفض جداً         -٢٦٦
حظ اللجنة أن مهمة توفري خدمات التعليم ما قبل االبتدائي قد أُسندت بالكامل إىل القطاع               وبينما تال . االبـتدائي 

اخلـاص، فإهنـا تشـعر بالقلق إزاء تدين نوعية التعليم ما قبل االبتدائي وإزاء القصور الشديد يف القدرة التدريبية                    
 .لتعليم ما قبل االبتدائيللمدرسني وعدم كفاية رصد عمل اجلهات اخلاصة اليت تتوىل توفري خدمات ا

 بأن تتيح إمكانية الوصول إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لكل طفل، مبا الطرفاللجنة الدولة  توصي -٢٦٧
يف ذلـك أطفال األسر املنخفضة الدخل واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية، وبأن تعمل على زيادة وعي الوالدين                   
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ستفادة من فرص التعليم ما قبل املدرسي والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، آخذة يف وحتفـيزهم فـيما يـتعلق باال    
وفيما يتعلق  .  بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة        ٢٠٠٦ لعام   ٧اعتـبارها تعليق اللجنة العام رقم       

من أجل توفريها، توصي اللجنة     بعملـية خصخصـة خدمات التعليم ما قبل االبتدائي أو التعاقد مع القطاع اخلاص               
الدولـة الطـرف بأن تضع معايري خاصة بنوعية التعليم ما قبل االبتدائي وبأن تعقد اتفاقات مفصَّلة مع اجلهات اليت                  

وأخرياً، توجه اللجنة نظر    . تتوىل توفري اخلدمات يف هذا الصدد، وبأن تكفل الرصد املستقل لنوعية اخلدمات املقدمة            
 بشأن  ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٠ التوصية اليت اعتمدهتا يف يوم مناقشتها العامة اليت جرت يف            الدولـة الطـرف إىل    

 ).٦٥٣-٦٣٠، الفقرات CRC/C/121(القطاع اخلاص كمقدم للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨و) ب(٣٧ و٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 عمال املهاجرينأطفال ال

تالحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق بالعدد الكبري من العمال املهاجرين الذين ال يتمتع بعضهم بوضع قانوين يف                 -٢٦٨
 .الدولة الطرف، أن أطفال العمال املهاجرين كثرياً ما يكونون ُعرضة النتهاكات متس حقوقهم اإلنسانية

فذ سياسات وممارسات من شأهنا أن حتسِّن توفري احلماية  بأن تضع وتنالطرفاللجـنة الدولة   توصـي  -٢٦٩
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على          . واخلدمـات األساسية ألطفال العمال املهاجرين     

 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 لاالستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفا

تالحـظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد فرضت حظراً على استخدام األطفال يف سباقات اهلُجن،                  -٢٧٠
كما تالحظ مع التقدير أن فرقة العمل اليت أُنشئت لرصد حالة استخدام األطفال يف سباقات اهلُجن قد عقدت عدداً    

 .أو املعنية بأنشطة سباق اهلُجنمن االجتماعات مع منظمي هذه السباقات واألطراف املهتمة 

 بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تنفذ على حنو فعال حظر استخدام             الطرفاللجنة الدولة    توصـي  -٢٧١
األطفال يف سباقات اهلُجن، وبأن تنفذ عمليات تفتيش منتظمة وغري ُمعلن عنها يف مواقع سباقات اهلُجن من أجل 

وفيما يتعلق باملنع، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن       .  هذه السباقات  ضـمان عدم استخدام أي أطفال يف      
وتوصي اللجنة كذلك   . تتقاسـم ممارساهتا اجليدة من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف منطقة اخلليج            

يذ احلظر املفروض   الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري التايل إىل اللجنة معلومات مفصَّلة عن نتائج تنف              
 .على استخدام األطفال يف سباقات اهلُجن

وتعـرب اللجـنة عن تقديرها للجهود اخلاصة اليت تبذهلا الدولة الطرف حلظر تشغيل األطفال يف القطاع                  -٢٧٢
الـرمسي، ولكنها تالحظ بقلق أن بعض األطفال يعملون يف القطاع غري الرمسي يف جماالت منها مثالً الزراعة وصيد                   

 .ألمساك واملشاريع األسرية الصغريةا
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 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ تدابري فّعالة حلظر             ٣٢وفقاً ألحكام املادة     -٢٧٣
االستغالل االقتصادي لألطفال، وخباصة يف القطاع غري الرمسي حيث تنتشر هذه الظاهرة، وذلك بوسائل منها               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم جهاز       . دف إىل مكافحة تشغيل األطفال    مـثالً وضـع برامج خاصة هت      
التفتـيش على العمل من أجل رصد عمل األطفال، مبا يف ذلك العمل غري املنظم، من خالل توفري ما يكفي من                    

تقنية من منظمة وأخرياً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة ال. املوارد البشرية واملالية والتدريب
 ).اليونيسيف(العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

بينما تالحظ اللجنة أن التشريعات احمللية حتظر االستخدام القسري لألطفال يف البغاء، وإنتاج وحيازة وتوزيع                -٢٧٤
ق، فإهنا تشعر بالقلق إزاء احتمال أن تكون الدولة الطرف أو أن تصبح وجهة              املواد اإلباحية، واالسترقاق وجتارة الرقي    

وتالحظ اللجنة بقلق نقص    . لالجتـار باألطفـال وذلك بالنظر إىل العدد الكبري من املهاجرين الذين يبحثون عن عمل              
اد اإلباحية على املستوى الوطين البيانات والبحوث بشأن انتشار ممارسات االجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املو

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إجراء شامل لتحديد األطفال الذين ميكن أن يكونوا ضحايا . وعرب احلدود
 .لالجتار، وإزاء عدم توفر ما يكفي من اخلدمات الالزمة لتعايف هؤالء الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 وغريمها من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة باختاذ تدابري           ٣٥ و ٣٤ادتني  على ضوء أحكام امل    -٢٧٥
 :من أجل

إجـراء دراسـة متعمقة بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك االجتار باألطفال هلذا                )أ( 
وضمان استخدام مجيع الغرض والقيام، يف هذا السياق، بتجميع بيانات عن االجتار باألطفال واستغالهلم اجلنسي، 

 البيانات واملؤشرات من أجل صياغة ورصد وتقييم السياسات والربامج واملشاريع؛

 وضع إجراء شامل من أجل التحديد املبكر لألطفال ضحايا االجتار؛ )ب( 

ضمان عدم جترمي ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار، وضمان أن يتاح هلؤالء الضحايا ما يكفي  )ج( 
ت والربامج الالزمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً ملقتضيات اإلعالن وبرنامج العمل             مـن اخلدمـا   

، وااللتزام العاملي الذي    ١٩٩٦املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف عام            
 ؛٢٠٠١اعتمده املؤمتر يف عام 

 برامج تعاون ثنائية ومتعددة األطراف مع بلدان املنشأ وبلدان          السعي إىل عقد اتفاقات ووضع     )د( 
 العبور من أجل منع بيع األطفال واالجتار هبم؛

الـتماس التعاون مع جهات من بينها املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                )ه( 
 .واملنظمات غري احلكومية) اليونيسيف(
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 إدارة شؤون قضاء األحداث

حتيط اللجنة علماً بوجود اإلدارة اخلاصة بشؤون األطفال املخالفني للقانون اليت أنشئت ضمن اإلدارة العامة  -٢٧٦
 ٢٨/٩٤للتحقـيقات اجلنائية، كما حتيط علماً بتدابري احلماية اخلاصة اليت توفرها الالئحة التنظيمية للسجون رقم                

 بقلق ألن احلد األدىن لتحمل املسؤولية اجلنائية، وهو تسع          إال أن اللجنة تشعر   . لألحـداث احملـرومني من حريتهم     
وتأسف اللجنة لعدم كفاية املعلومات والبيانات بشأن تنفيذ القوانني احلالية          . سـنوات، ال يـزال منخفضـاً جداً       

ن قضاء وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التشريعية املبذولة من أجل حتسني إدارة شؤو. واملمارسات اجلزائية 
األحـداث، فإهنا تأسف لعدم إحراز سوى القليل من التقدم فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون األحداث الذي من                  
شأنه أن يؤدي، يف مجلة أمور، إىل توفري تدابري بديلة للحرمان من احلرية، وإنشاء نظام لقضاء األحداث يشتمل على        

 .قضاة تتوفر لديهم معرفة متخصصة بقانون األحداث

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء                 -٢٧٧
 من االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة هبذا اجملال مثل            ٣٩ و ٤٠ و ٣٧األحداث، وال سيما املواد     

؛ ومبادئ األمم املتحدة    )قواعد بيجني (اث  قواعـد األمـم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحد          
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من )مبادئ الرياض التوجيهية(التوجيهية ملنع جنوح األحداث 

 ١٣، مع مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت جرت يف               )قواعد هافانا (حريـتهم   
وتوصي اللجنة  ). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46( بشأن قضاء األحداث     ١٩٩٥نوفمرب  /تشـرين الثاين  

 :الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي

 القـيام، كمسـألة ذات أولويـة، بـرفع احلـد األدىن لسن حتّمل املسؤولية اجلنائية إىل مستوى                   )أ( 
 مقبول دولياً؛

العتماد مشروع قانون األحداث، فيما يتصل القيام على أساس عاجل بتكثيف وتعزيز جهودها  )ب( 
 ؛))ج(٥٤، الفقرة CRC/C/15/Add.161(بالتوصية السابقة للجنة 

مواصلة وضع وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة عن احلرمان من احلرية، مثل اإلفراج املشروط  )ج( 
، من أجل ضمان عدم اللجوء إىل       بفـترة اختـبار، وأوامر اخلدمة اجملتمعية، وإصدار األحكام مع وقف التنفيذ           

 احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري؛

اختاذ التدابري الالزمة، ومنها مثالً إصدار األحكام مع وقف التنفيذ واإلفراج املبكر، لضمان أن  )د( 
 يقتصر احلرمان من احلرية على أقصر فترة ممكنة؛

انات بشأن مجيع اجلوانب ذات الصلة لنظام قضاء اختاذ تدابري حتّسن إىل حد كبري عملية مجع البي  )ه( 
 األحداث من أجل احلصول على صورة واضحة وشفافة عن املمارسات يف هذا اجملال؛

 .التماس املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث )و( 
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 ل الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطف-٨

 إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق ٢٠٠٤سبتمرب /ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف أيلول -٢٧٨
الطفـل املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف النـزاعات                

نفيذ الربوتوكولني االختياريني، فإهنا تشدد على أمهية ممارسة تقدمي ولكي تتمكن اللجنة من النظر يف مدى ت. املسلحة
 .التقارير بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب

لذلـك، توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تفي بكامل التزاماهتا بتقدمي التقارير مبقتضى أحكام                   -٢٧٩
 .لتقاريرالربوتوكولني االختياريني وأحكام االتفاقية فيما يتصل بتقدمي ا

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات        -٢٨٠
وذلك بوسائل منها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الدولة وجملس الشورى واحملافظات،               

 .نظر فيها واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهناحيثما كان ذلك منطبقاً، لل

 النشر

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح وتنشر على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الثاين  -٢٨١
اليت اعتمدهتا اللجنة   ) املالحظات اخلتامية (والـردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة           

لكي تتاح للجمهور عموماً وملنظمات اجملتمع      ) على سبيل املثال ال احلصر    (ائل منها شبكة اإلنترنت     وذلك بوس 
املدين وجلماعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق باالتفاقية       

 .وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١٠

 ٧ الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين الثالث والرابع يف موعد أقصاه              تدعو اللجنة الدولة   -٢٨٢
وهذا تدبري استثنائي ُيتخذ بالنظر ).  شهرا١٨ًأي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الرابع ب   (٢٠١٢يوليه /متوز

 صفحة  ١٢٠ول هذا التقرير    وينبغي أال يتجاوز ط   . إىل العدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة         
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف بعد ذلك تقاريرها كل مخس سنوات على النحو ). CRC/C/118انظر (

 .املتوخى يف االتفاقية

 كرييباس: املالحظات اخلتامية

 انظر  (١١٦٨ و ١١٦٦يف جلستيها   ) CRC/C/KIR/1(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لكرييباس           -٢٨٣
CRC/C/SR. 1166املعقودة يف ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣، املعقودتني يف )1168 و 

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩
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  مقدمة-ألف

ترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، الذي أعدته مبوجب املبادئ التوجيهية لتقدمي                 -٢٨٤
وباملعلومات اإلضافية اليت ) Add.1 وCRC/C/KIR/Q/1( وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت أعدهتا التقارير،

كما حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باحلوار الصريح واملفتوح مع وفد الدولة الطرف الرفيع . قدمتها الدولة الطرف
 .كرييباساملستوى، ما مسح بزيادة فهم حالة األطفال يف 

  اجلوانب اإلجيابية-ءبا

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك -٢٨٥

 ؛٢٠٠١اعتماد سياسة وخطة عمل وطنيتني للشباب يف عام  )أ( 

 ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦(وضع خطة العمل الوطنية  )ب( 

 ية بالطفل يف كرييباس؛ إنشاء اللجنة االستشارية الوطنية املعن )ج( 

 إنشاء وحدة يف دائرة الشرطة يف كرييباس معنية مبساعدة األسرة وجبرائم اجلنس؛ )د( 

التصـديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة              )ه( 
 .وطنيةعليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم

تسلم اللجنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف، مبا يف ذلك تلك النامجة عن عزلتها اجلغرافية وشدة تأثرها                  -٢٨٦
 اللجنة الصعوبات النامجة كما تدرك. بالكوارث الطبيعية والقوى االقتصادية اخلارجية، ما يصنفها يف عداد أقل البلدان منواً    

 .عن التقاليد اليت تغلغلت جذورها يف اجملتمع والفروق بني أحكام التشريعات الداخلية والقانون العريف

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-دال

 تدابري التنفيذ العامة -١
 ) من االتفاقية٤٤من املادة ) ٦( والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

 التحفظ

تأسـف اللجـنة ألن الدولـة الطرف وإن كانت قد أعربت يف السابق عن نيتها سحب حتفظها بشأن                    -٢٨٧
 من االتفاقية، مل تتخذ بعد      ٢٨من املادة   ) د (-) ب( والفقرات   ٢٦ واملادة   ٢٤من املادة   ) و (-) ب(الفقرات  

 .قراراً هبذا الشأن
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 من ٢٨ و٢٦ و٢٤مة لسحب حتفظاهتا بشأن املواد توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالز -٢٨٨
 .االتفاقية

 التشريع

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع خاص حلماية حقوق الطفل وألن القانون احمللي، مبا يف ذلك                  -٢٨٩
ذه، وال سيما القانون العريف، ال يتطابق بالكامل مع مبادئ االتفاقية وأحكامها وأنه ال يتم، يف معظم األحيان، تنفي

كما يساور اللجنة القلق ألن كرييباس مل تصدق إال على معاهدتني من املعاهدات الدولية              . يف املـناطق النائـية    
 . األساسية حلقوق اإلنسان البالغ عددها سبع معاهدات

، توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة، مبساعدة اليونيسيف، لتنسيق تشريعها الداخلي             -٢٩٠
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف   . الـذي يتضـمن القـانون العريف، مع أحكام ومبادئ االتفاقية          

التصـديق عـلى معاهدات دولية أساسية أخرى حلقوق اإلنسان، على النحو املوصى به يف خطة جزر احمليط                 
 قادة ٢٠٠٥أكتوبر /رين األول اهلـادئ لتعزيز التعاون والتكامل على املستوى اإلقليمي اليت اعتمدها يف تش           

 .منتدى جزر احمليط اهلادئ البالغ عددهم ستة عشر قائداً

 التنسيق

ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالطفل يف كرييباس يف إطار وزارة البيئة والتنمية                -٢٩١
، تأسف اللجنة لقلة املوارد البشرية واملالية       ومع ذلك . االجتماعـية، املسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ االتفاقية       
 .املخصصة لتلك اللجنة، ما حيول دون قيامها بعملها بفعالية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أداء اللجنة االستشارية احمللية املعنية بالطفل                -٢٩٢
 .الطفل، وضمان تزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لدورها بفعالية لتنسيق وتنفيذ حقوق كرييباسيف 

 آلية الرصد املستقلة

يسـاور اللجـنة القلـق إزاء عدم وجود آلية مستقلة للرصد والتقييم واإلبالغ بشكل منتظم عن تنفيذ      -٢٩٣
 .االتفاقية

ن، مبا يف ذلك تعيني أمني توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسا -٢٩٤
مظـامل لألطفـال يتم تزويده مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتعزيز ودعم إمكانية وصول األطفال إليه                  

 عن دور   ٢٠٠٢ لعام   ٢وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         . ومتكيـنهم من تقدمي الشكاوى    
وتشجع اللجنة الدولة   . وق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل      املؤسسـات الوطنـية املستقلة املعنية حبق      

الطـرف على التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف واملكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة               
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية . السامية حلقوق اإلنسان، يف سوفا، بفيجي

 .هودها املستمرة لرصد تنفيذ االتفاقيةيف ج
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 خطة العمل الوطنية

 وبوضع خطة العمل    ٢٠٠١ترحـب اللجـنة باعتماد سياسة وخطة عمل وطنيتني معنيتني بالشباب ، يف عام                -٢٩٥
 .يةويساور اللجنة القلق لعدم كفاية األموال املرصودة للتنفيذ الفعال خلطة العمل الوطن. مؤخراً) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(الوطنية 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها العتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية تغطي مجيع اجملاالت                -٢٩٦
اليت اعتمدهتا اجلمعية   " عامل صاحل لألطفال  "الـيت تغطيها االتفاقية، آخذةً يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية املعنونة           

 .٢٠٠٢ مايو/العامة يف دورهتا االستثنائية، املعقودة يف أيار

 مجع البيانات

يساور اللجنة القلق إزاء قلة البيانات املنتظمة والشاملة املوزعة حبسب العمر واجلنس واليت متكن من إجراء  -٢٩٧
 .حتليل ألوضاع اجملموعات الضعيفة من األطفال يف الدولة الطرف

 املصنفة، بصورة منتظمة وشاملة، وفقاً توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري إلنشاء آلية جلمع البيانات        -٢٩٨
 .ألحكام االتفاقية، ميكن استخدامها لوضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج اليت تستهدف األطفال

 املوارد املخصصة لألطفال

ومع ذلك، يساور اللجنة    . تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترصد موارد كافية لقطاعي الصحة والتعليم           -٢٩٩
 . الصعوبات االقتصادية اليت تواجهها الدولة الطرف واليت حتول دون رصد موارد أكثر لألطفال واألسرالقلق إزاء

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لزيادة اجلزء من امليزانية املخصص إلعمال حقوق الطفل  -٣٠٠
مع إيالء اهتمام خاص لألطفال     ، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل،         "إىل أقصـى حـدود املوارد املتاحة      "

وعلى الدولة الطرف أن تدعم أيضاً التعاون الدويل مبختلف أشكاله          . املنتمني للمجموعات احملرومة اقتصادياً   
 .وأنشطة تنفيذ االتفاقية

 نشر االتفاقية

 التضارب بني القوانني يساور اللجنة القلق إزاء عدم إدماج االتفاقية بالكامل يف التشريعات الوطنية، ما يؤدي إىل              -٣٠١
كما يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تبذل جهوداً واضحة لنشر االتفاقية أو لبثها يف                . احمللـية وأحكام االتفافية   

 .صفوف أصحاب املصاحل املعنيني ، مبن فيهم األطفال وآباؤهم واملهنيون العاملون معهم ومن أجلهم

 :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٣٠٢

 الشروع يف عملية دمج االتفاقية يف القوانني الداخلية؛ )أ( 

اختاذ خطوات لنشر االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل استخدام اإلذاعة وكذلك املواد املرحية                )ب( 
 للطفل واملناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية والثانوية؛
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 التفاقية؛توسيع براجمها لتوعية األطفال وآبائهم با )ج( 

ضـمان أن تكون االتفاقية والتشريعات احمللية املتعلقة هبا جزءاً ال يتجزأ من تعليم وتدريب                )د( 
اجملموعـات املهنية العاملة مع الطفل ومن أجله، مبن فيها القضاة واحملامون واملعلمون واملعلمات واملرشدون               

 .عم حقوق الطفل االجتماعيون، لكي يتم ترسيخ ثقافة قانونية يف كرييباس تد

 التعاون مع اجملتمع املدين

ترحـب اللجـنة مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف عمل اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالطفل يف                 -٣٠٣
ومع ذلك، تالحظ اللجنة قلّة عدد اجلمعيات النشيطة . كرييباس وبإنشاء رابطة كرييباس للمنظمات غري احلكومية

 .علقة حبقوق الطفليف القضايا املت

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لتيسري إنشاء منظمات غري حكومية معنية حبقوق الطفل               -٣٠٤
 .ومشاركتها النشطة يف رابطة كرييباس للجمعيات غري احلكومية

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

د للطفل يف كرييباس وألن التعاريف املختلفة ملصطلح        يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف موحّ        -٣٠٥
 .تؤدي عملياً إىل تناقضات وحتدث اللبس" الشباب"

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعديل مجيع التشريعات ذات الصلة إلزالة مواطن اللبس وتنسيق                -٣٠٦
 .تعريف الطفل، آخذة يف االعتبار أحكام االتفاقية

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد(

 عدم التمييز

ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إىل اخنفاض الفروق بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس، ومع ذلك                -٣٠٧
 .يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن استمرار التمييز الذي يعانيه أطفال األسر احملرومة اقتصادياً

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع مجيع أشكال ٢ املادة يف ضوء أحكام -٣٠٨
 .التمييز بفعل الواقع اليت ُتمارس ضد أطفال األسر احملرومة اقتصادياً، والقضاء عليها

كمـا ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات حمددة يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري                 -٣٠٩
الـربامج ذات الصـلة باتفاقـية حقوق الطفل، اليت تنفذها الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل                 و

 يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل            ٢٠٠١املعـتمدين يف عام     
 . عن أهداف التعليم٢٠٠١ لعام ١بذلك من تعصب، وأن تضع يف اعتبارها أيضاً التعليق العام رقم 
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 مصاحل الطفل الفضلى

يسـاور اللجنة القلق ألن التشريعات والسياسات الوطنية ال تويل مصاحل الطفل الفضلى االهتمام الكايف               -٣١٠
 .وألن السكان ال يدركون أمهية هذا املبدأ مبا فيه الكفاية

ىن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه      توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لبث الوعي مبع          -٣١١
 . من االتفاقية على النحو الواجب يف تشريعاهتا وتدابريها اإلدارية٣عملياً وضمان أن تنعكس املادة 

 احترام آراء الطفل

ترحـب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتعزيز وتنفيذ حق الطفل يف اإلعراب عن آرائه ومشاركته النشطة                 -٣١٢
مع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار املواقف التقليدية يف الدولة الطرف اليت . يات اجملتمععلى خمتلف مستو

 .حتد من حقوق الطفل يف املشاركة واإلعراب عن آرائه

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة عن حق         -٣١٣
 : واعتماد تدابري تتضمن ما يلي٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥إليه، الذي ُنظِّم يف الطفل يف االستماع 

تعزيـز جهودها للتشجيع على احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، داخل األسرة ويف               )أ( 
 اجملتمعات ويف املدارس وغريها من املؤسسات، وتيسري مشاركتهم يف مجيع الشؤون اليت تعنيهم؛

 ت بث الوعي لتغيري املواقف التقليدية اليت حتد من حق الطفل يف املشاركة؛تعزيز محال )ب( 

القيام بصورة منتظمة مبراجعة مدى مراعاة آراء الطفل، مبا يف ذلك آثارها على السياسات               )ج( 
 . والربامج ذات الصلة

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )ن االتفاقية م٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 تسجيل املواليد

يسـاور اللجنة القلق ألن تسجيل املواليد ال يتم بصورة منتظمة وألن عدداً كبرياً من األطفال يف الدولة                   -٣١٤
 . الطرف غري مسجلني

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة وضمان                -٣١٥
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لتعزيز أمهية تسجيل مجيع األطفال            . ممتتعهم الكامل حبقوقه  

عـند الوالدة، مبا يف ذلك من خالل مبادرات بث الوعي والوصول إىل تكنولوجيا جمانية وفعالة للتسجيل يف                 
 .الدوائر احلكومية
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 العقوبة البدنية

ري معاقب عليها صراحة، وألهنا ال تزال متارس على نطاق واسع يساور اللجنة القلق ألن العقوبة البدنية غ -٣١٦
كما يساور اللجنة القلق ألن املادة      . يف املـرتل واملدرسة وألهنا ُتستخدم كتدبري تأدييب يف أوساط الرعاية البديلة           

 .زيرةيف إصالحيات األحداث ومبوجب أمر تصدره جمالس اجل" العقوبة املعقولة" من قانون العقوبات جتيز ٢٢٦

 عن حق الطفل يف احلماية من       ٢٠٠٦ لعام   ٨توصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة تعليقها العام رقم          -٣١٧
 :العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، والقيام مبا يلي

ن حظر  من قانون العقوبات لضما٢٢٦تعديل مجيع التشريعات ذات الصلة، وال سيما املادة   )أ( 
العقوبـة البدنـية صراحة داخل األسرة ويف املدرسة ويف اإلصالحيات ويف أوساط الرعاية البديلة وكشكل                

 تقليدي من أشكال العقاب؛

اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك من خالل محالت بث الوعي اليت يشارك فيها األطفال والقادة                 )ب( 
 القائمة على املشاركة واخلالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية          التقليديون، لتعزيز أشكال التأديب اإلجيابية    

 . على مجيع مستويات اجملتمع، والقيام بفعالية بتنفيذ القانون الذي حيظر العقوبة البدنية

 العنف واالعتداء واإلمهال

عتداء على األطفال، مبا    يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من احلاالت املبلغ عنها املتعلقة بالعنف واال             -٣١٨
وفيما . يف ذلك االعتداء اجلنسي، وإزاء التقارير اليت تفيد بأنه غالباً ما يتم جمافاة ضحايا االغتصاب يف جمتمعاهتم                

ترحب اللجنة بإنشاء وحدة معنية مبساعدة األسرة واجلرائم اجلنسية يف دائرة الشرطة يف كرييباس، يساورها القلق           
 .لة ملعاجلة هذه الظاهرة اخلطريةالنعدام تدابري شام

توصي اللجنة الدولة الطرف بـاختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومعاجلة العنف املمارس ضد األطفال               -٣١٩
 :واالعتداء على األطفال مبا يف ذلك من خالل ما يلي

 دها والتحقيق فيها؛إنشاء آلية فعالة لتلقي التقارير املتعلقة باالعتداء على الطفل وإمهاله ورص )أ( 

وضـع وتنفـيذ تدابري وقائية، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية يشارك فيها األطفال والقادة             )ب( 
 التقليديون ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛

 ضمان مجع البيانات املناسبة عن االعتداء على األطفال وإمهاهلم وتصنيفها حبسب العمر واجلنس؛ )ج( 

 احلمايـة الكافية للضحايا، وكذلك خدمات الدعم النفسي والتعايف واملساعدة على            توفـري  )د( 
إعادة االندماج يف اجملتمع، وضمان تقدمي مجيع مرتكيب االعتداءات اجلنسية وغريها من أشكال االعتداء على               

 .األطفال إىل القضاء
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لة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي      ويف إطـار الدراسة املعمقة اليت أعدها األمني العام بشأن مسأ           -٣٢٠
الصـلة الذي أرسل إىل احلكومات، تسلم اللجنة مع التقدير مبشاركة الدولة الطرف يف املشاورة اإلقليمية                

، ويف مشاورة   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٤لشرق آسيا واحمليط اهلادئ املعقودة يف تايلند يف الفترة من           
سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ٢٦ العنف ضد األطفال املعقودة يف فيجي يف الفترة من بلدان احمليط اهلادئ عن معاجلة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هذه املشاورات اإلقليمية كأداة الختاذ اإلجراءات،            . ٢٠٠٥
يد الزخم  باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف اجلسدي أو العقلي، وتول

 .الختاذ إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء حمددة زمنياً، ملنع العنف واالستغالل والتصدي هلما

وباإلضـافة إىل ذلك، تود اللجنة أن توّجه نظر الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء            -٣٢١
الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري      وتشجع  ) A/61/299(دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        

 .املناسبة لتنفيذ التوصيات العامة واحملددة الواردة يف ذلك التقرير

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ٢٥ و٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧من املادة ) ٤(والفقرة 

  احملرمون من البيئة األسريةاألطفال

تالحـظ اللجـنة أن تدابري العيش اجلماعي يف كرييباس تقدم حلوالً لرعاية األطفال من خالل األسرة                  -٣٢٢
 .ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن مصاحل الطفل الفضلى ال حتظى باألولوية يف عملية صنع القرار. املوسعة

تطبق بصورة منتظمة معايري تقوم على مصاحل الطفل الفضلى وتضع     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن       -٣٢٣
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة . حلوالً غري رمسية للرعاية البديلة اليت تقوم على األسرة     
 . التقنية يف هذا الصدد من منظمات من بينها اليونيسيف

 التبين

لكنها تشعر بالقلق ألنه ال يراعي يف بعض احلاالت بالكامل "  غري الرمسيالتبين"مبمارسة   حتيط اللجنة علماً-٣٢٤
كما يساور اللجنة القلق ألن انعدام الرصد واألنظمة قد يؤدي إىل التبين غري املشروع يف               . مصاحل الطفل الفضلى  

 .الداخل أو اخلارج

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٢٥

  لضمان املراعاة الكاملة ملصاحل الطفل الفضلى عند ممارسة ما يسمى          اختـاذ التدابري املناسبة    )أ( 
 ؛"التبين غري الرمسي"ب  
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تعزيز جهودها ملنع حاالت التبين غري القانوين وضمان جعل تشريعاهتا وممارساهتا فيما يتعلق              )ب( 
 اتفاقية الهاي بشأن    بكـل من عملية التبين يف الداخل واخلارج متطابقة مع أحكام االتفاقية، والتصديق على             

 ؛١٩٩٣محاية األطفال يف جمال التبين على الصعيد الدويل لعام 

 .إنشاء آليات فعالة ملراجعة ورصد ومتابعة عملية تبين األطفال )ج( 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦
  ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨من املادة ) ٣( والفقرة ٦املادة (

 )من االتفاقية ٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

فيما تالحظ اللجنة أن األطفال املصابني بعاهات عقلية أو جسدية يتمتعون باحلماية من التمييز مبوجب                -٣٢٦
ويساور اللجنة القلق، .  من الدستور، فإهنا تالحظ مع القلق أن املوارد املتاحة ألولئك األطفال غري كافية١٥املادة 

لتحاق باملدارس غري ممكن جلميع األطفال املعوقني، وال سيما يف املناطق النائية، وألنه مل يتم               بوجه خاص، ألن اال   
 .استطالع إمكانيات إحلاق األطفال املعوقني باملدارس

توصي اللجنة الدولة الطرف، مبراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة الذي عقدته                -٣٢٧
، )٣٣٩-٣١٠ الفقرات   CRC/C/69انظر   (١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٦طفال املعوقني يف    بشـأن حقوق األ   

 :باختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل ما يلي

التصدي جلميع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز االجتماعي والتمييز ضد األطفال املعوقني   )أ( 
قرار ( لتنفيذ القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       يف املناطق النائية، مع إيالء املراعاة الواجبة      

 ؛)، املرفق٤٨/٩٦اجلمعية العامة 

مواصـلة جهودها لتوفري الفرص التعليمية املتساوية لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك من خالل               )ب( 
 .يف املدارس العاديةتقدمي الدعم الالزم وضمان تدريب املعلمني واملعلمات لتعليم األطفال املعوقني 

 خدمات الصحة األساسية والرعاية

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اختذت خطوات العتماد خطط وطنية للصحة وضمان التحصني الواسع               -٣٢٨
وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف يف جماالت صحة األم والطفل،     . الـنطاق جلمـيع األطفـال يف كرييـباس        

لوضع برامج لإلصحاح والتثقيف يف جمال الصحة العامة، وكذلك إلنشاء مرافق للتخلص            وباخلطوات اليت اختذهتا    
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن الوصول إىل مرافق التخلص من النفايات هذه واملاء  . مـن الـنفايات الصلبة    
 الوفيات لدى الرضع كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع معدالت    . الصـاحل للشرب حمدود   

 .واألطفال، وعن اإلصابات احلادة يف اجلهاز التنفسي واإلسهال ومعاناة األطفال سوء التغذية
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتحسني احلالة الصحية جلميع األطفال مع إيالء               -٣٢٩
 .كن الوصول إليهااهتمام خاص لتوفري خدمات للرعاية الصحية األولية فعالة ومي

 صحة املراهقني

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة عدد األطفال الذين يتعاطون املخدرات واملشروبات               -٣٣٠
كمـا يساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدالت حماوالت االنتحار يف صفوف الشباب،             . الكحولـية والـتدخني   

لة باالتصال اجلنسي، وحاالت احلمل يف صفوف املراهقات وعدم وجود برامج         ومعدالت اإلصابة باألمراض املنقو   
 .تتعلق بالصحة العقلية والصحة اإلجنابية

 توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لصحة املراهقني، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم    -٣٣١
وبصفة خاصة توصي اللجنة الدولة . حقوق الطفل عن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية ٢٠٠٣ لعام ٤

 :الطرف مبا يلي

صـياغة خطة عمل تقوم على احلقوق حلماية مجيع األطفال، وال سيما املراهقني، من خماطر                )أ( 
 املخدرات واملواد املضرة بالصحة، وإشراك األطفال يف صياغتها وتنفيذها؛

 ية عن اآلثار املؤذية املترتبة على تعاطي املخدرات؛تزويد األطفال باملعلومات الدقيقة واملوضوع )ب( 

ضـمان معاجلة األطفال املدمنني على املخدرات واملواد الضارة على أهنم ضحايا ال جمرمون               )ج( 
 وتقدمي خدمات التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع لألطفال ضحايا تعاطي مواد اإلدمان؛

صحة اإلجنابية، وال سيما يف املدارس، هبدف احلد من اإلصابة تعزيز تثقيف املراهقني يف جمال ال )د( 
باألمـراض املـنقولة باالتصـال اجلنسي وحاالت محل املراهقات وتقدمي املساعدة الالزمة للفتيات احلوامل               

 املراهقات ومتكينهن من الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم؛

 .منظمة الصحة العاملية واليونيسيفمواصلة وتعزيز التعاون التقين الذي تقدمه   )ه( 

 الصحة البيئية

يساور اللجنة القلق إزاء املمارسات التقليدية اليت أدت إىل االستخدام املتعدد األوجه للمحيط من جانب                -٣٣٢
ويساور اللجنة القلق إزاء املخاطر اإليكولوجية اليت ميكن أن حتدثها هذه . جـزء كـبري من السكان يف كرييباس       

 .ات يف حال عدم اختاذ تدابري عملية للوقايةاملمارس

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة بذل اجلهود إلقامة نظام فعال للصرف الصحي وشن محلة توعية  -٣٣٣
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس . لتعزيز املمارسات اجلديدة فيما يتعلق باستخدام املاء واملرافق الصحية

 .دولية يف هذا الصدداملساعدة التقنية ال
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

اإليدز يف صفوف املراهقني واملراهقات     /يسـاور اللجنة القلق إزاء زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البشري           -٣٣٤
 .وقايةكما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج للتوعية وال. ونقص املعارف بشأن إمكانية تفشي وباء يف البلد

 بشأن فريوس نقص    ٢٠٠٣ لعام   ٣توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراعاة تعليق اللجنة العام رقم             -٣٣٥
اإليدز /اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري/املناعة البشري

 :وحقوق اإلنسان، واختاذ تدابري تشمل ما يلي

اإليدز بوسائل مثل  /ها الرامية إىل مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشري        تعزيـز جهود   )أ( 
 محالت التوعية، وضمان توفر الفحوص السرية والطوعية؛

 اإليدز واملتأثرين به؛/منع التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري )ب( 

خصوصيات الطفل، عندما يكون ذلك     ضـمان االسـتفادة من املشورة السرية اليت تراعي           )ج( 
 ضرورياً بالنسبة للطفل؛

اختـاذ تدابري ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري وغريه من األمراض املنقولة باالتصال               )د( 
 اجلنسي من األم إىل الطفل؛

 الـتماس املسـاعدة الدولية من هيئات منها برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز               )ه( 
 .وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

 مستوى املعيشة

ويساورها القلق إزاء . تسلِّم اللجنة بأن األطفال وأسرهم يتأثرون إىل درجة كبرية باقتصاد كرييباس اهلش -٣٣٦
اف أو دونه وال سيما يف      األعـداد الكبرية من األسر اليت تعيش ظروفاً اقتصادية شاقة وتقترب من مستوى الكف             

وحتيط اللجنة علماً . جنوب تاراوا واليت تعاين من اآلثار املترتبة على اكتظاظ السكان والفرص االقتصادية احملدودة
باألعداد الكبرية للمراهقني العاطلني عن العمل ويساورها القلق إزاء الصعوبات اليت يواجهها بصفة خاصة األطفال 

 .اسة قبل التخرج يف االنتقال من املدرسة إىل سوق العملالذين توقفوا عن الدر

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي -٣٣٧

الدعـم املـايل املقدم إىل األسر اليت تعيش يف ظروف اقتصادية صعبة، على أن تشمل هذه                  )أ( 
 املساعدة تزويد األطفال بالوجبات الغذائية يف املدارس، وإعانات التعليم؛

مسـاعدة املدارس لألسر، وال سيما احملرومة منها، فيما يتعلق برعاية الطفل وتعليمه وتوفري               )ب( 
 املرافق للربامج التعليمية اخلاصة؛
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 تزويد األسر بالسكن الالئق بأسعار معقولة؛ )ج( 

 .احليلولة دون حدوث البطالة من خالل مساعدة املراهقني الذين يفتشون عن عمل )د( 

 نشطة الترفيهية والثقافية التعليم واأل-٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان

ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تفيد حبدوث زيادة يف معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي وما ترتب                 -٣٣٨
ومع ذلك، . ذلك إىل اخنفاض الفارق يف التحاق اجلنسني باملدارس علـيه مـن زيادة يف معدالت االلتحاق باملدارس، وك         

يساور اللجنة القلق إزاء تدهور نوعية التعليم املقدم إىل الطالب، وألن وصول األطفال يف املناطق النائية إىل مرافق مناسبة                   
ب للمعلمني واملعلمات، ما يؤدي للتعلـيم حمدود، وألن تكاليف التعليم هي يف الغالب تعجيزية، والنعدام التدريب املطلو           

كما أن عدم كفاية التعليم باللغتني اإلنكليزية . إىل اخنفـاض نوعية التعليم وإىل حدوث تفاوت يف التعليم ما قبل املدرسي          
 والكرييباسية هو أيضاً سبب إلثارة القلق ألنه يؤثر بصورة سلبية على الوصول إىل التعليم العايل، الذي هو غري متوفر إال                   

وتأسف اللجنة لعدم وجود فرص للتدريب والتعليم داخل النظام املدرسي الرمسي أو            . باللغة اإلنكليزية يف البلدان اجملاورة    
 .خارجه، باستثناء التدريب املهين غري الرمسي الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية الوطنية

 :نهاتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري للقيام بأمور م -٣٣٩

زيادة املخصصات يف امليزانية لضمان الوصول اجملاين للتعليم االبتدائي والتعليم ذي النوعية             )أ( 
 اجليدة يف مجيع املناطق وحتسني اهلياكل األساسية املادية ملرافق التعليم؛

 اد التعليم؛تعزيز جهودها لسّد الثغرات يف توفري التعليم يف مجيع أحناء البالد، مبا يف ذلك توفر مو )ب( 

 تعزيز برامج التدريب املهين لألطفال، مبن فيهم األطفال الذين ال يلتحقون باملدارس العادية؛ )ج( 

 حتسني تدريب وتعيني املعلمني واملعلمات؛ )د( 

 .تيسري استخدام التكنولوجيا اجلديدة، مبا يف ذلك التعلم اإللكتروين والتعلم املختلط  )ه( 

 اصة تدابري احلماية اخل-٨
 ٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨واملواد 

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 عاماً،  ١٤تالحـظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن القانون حيدد احلد األدىن لاللتحاق بالعمل بسن                  -٣٤٠
 عاماً يعملون، وال سيما يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، إما طوال الوقت أو              ١٤ هناك أطفال عديدون دون سن    

 .خارج ساعات الدراسة
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وتوصي الدولة الطرف باختاذ    . حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري ملكافحة عمل األطفال          -٣٤١
 :خطوات ملنع عمل األطفال مبا يف ذلك من خالل ما يلي

يجية وخطة عمل ملنع عمل األطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال            صياغة استرات  )أ( 
 وصون حقوق األطفال الذين ُيسمح هلم مبوجب القانون بالعمل، وذلك بشكل يقوم على مشاركة األطفال؛

تعزيـز مفتشـية العمـل لضمان التنفيذ الفعال للقوانني املتعلقة بعمل األطفال، وذلك يف                )ب( 
 ي وغري الرمسي؛القطاعني الرمس

 بشأن احلد األدىن    ١٣٨الـنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             )ج( 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية         ١٨٢واالتفاقية رقم   ) ١٩٧٣(لسن االستخدام   

 للقضاء عليه؛

يل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة       التماس املساعدة يف هذا الصدد من الربنامج الدو        )د( 
 .العمل الدولية

 االستغالل اجلنسي

يسـاور اللجـنة القلـق إزاء املعلومات اليت تفيد حبدوث زيادة يف حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال                  -٣٤٢
 .ألغراض جتارية يف كرييباس

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشمل ما يلي -٣٤٣

جـراء دراسة شاملة لتقييم أسباب وطبيعة ومدى االستغالل اجلنسي لألطفال والشباب يف             إ )أ( 
 كرييباس لألغراض التجارية؛

 الشروع يف ُخطط لتعديل القانون اجلنائي جلعل استغالل األطفال واالجتار هبم جرميتني جنائيتني؛ )ب( 

القطاعات ملنع ومكافحة االستغالل تعزيز التدابري واعتماد ُنهج متعددة التخصصات ومتعددة  )ج( 
 اجلنسي لألطفال واملراهقني؛

 تنظيم محالت توعية، وال سيما لتوعية اآلباء واألمهات واألطفال؛ )د( 

ضـمان معاملـة األطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي واالقتصادي على أهنم ضحايا               )ه( 
 وإحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛

 بـرامج مناسـبة للمساعدة وإعادة االندماج يف اجملتمع لألطفال الذين مت استغالهلم             توفـري  )و( 
جنسياً، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

  ؛٢٠٠١ وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام ١٩٩٦الذي ُعقد يف عام 
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التعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية هبذه القضايا والتماس املساعدة التقنية من منظمات  )ز( 
 .من بينها اليونيسيف

 أطفال الشوارع

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بوجود عدد من األطفال الذين يقومون ببيع السلع يف الشوارع  -٣٤٤
ونظراً للصعوبات االقتصادية اليت تواجهها كرييباس فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود            . والذيـن ال مأوى هلم    

 .استراتيجية منتظمة وشاملة ملّد أولئك األطفال باملساعدة املناسبة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٤٥

 استراتيجية  االضطالع بدراسة عن أسباب ونطاق حالة أطفال الشوارع يف كرييباس ووضع           )أ( 
 تستهدف منع هذه الظاهرة واحلد منها ومحاية األطفال؛

ضـمان تـزويد أطفـال الشوارع مبا يكفي من الغذاء وامللبس والسكن والرعاية الصحية                )ب( 
 والفرص التعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياة، لدعم منوهم الكامل؛

ألطفال خبدمات إعادة التأهيل واالندماج، مبا يف ذلك املساعدة النفسية ضمان تزويد أولئك ا )ج( 
لألطفـال الذين يتعرضون لالعتداء البدين واجلنسي والذين يتعاطون مواد اإلدمان، وكذلك، عند االقتضاء،              

 .خدمات مصاحلتهم مع أسرهم، عندما يكون ذلك خيدم مصلحة الطفل الفُضلى

 إدارة شؤون قضاء األحداث

كما يساورها القلق إزاء أوجه القصور . يساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع حمدد عن قضاء األحداث -٣٤٦
كما يساور  . اخلطرية عملياً يف نظام قضاء األحداث وأوجه التناقض املوجودة بني خمتلف القوانني واألنظمة احمللية             

كما يساور اللجنة   .  عاماً مع البالغني   ١٨ و ١٦  اللجـنة القلق إزاء احتجاز األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         
القلـق إزاء انعدام اخليارات البديلة املناسبة لالحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أشكال االحتجاز وانعدام ضمانات    

 .اإلجراءات الواجبة وسوء أوضاع املعيشة اليت يواجهها األطفال احملتجزون يف خمافر الشرطة أو السجون

 ٣٧لجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، وال سيما املواد          حتـث ال   -٣٤٧
 مـن االتفاقـية واملعـايري الدولية األخرى ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة                   ٣٩ و ٤٠و

ملنع جنوح األحداث   ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية      )قواعد بيجني (النموذجـية الدنـيا لقضاء األحداث       
، آخذة )قواعد هافانا(وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم ) مبادئ الرياض التوجيهية(

 يف االعتـبار التوصـيات الـيت اعـتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا بشأن قضايا األحداث،                  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    ). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46 (١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف  

 :بوجه خاص مبا يلي

 وضع تشريعات حمددة ومناسبة لقضاء األحداث؛ )أ( 
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ضمان كفالة اإلجراءات الواجبة، مبا يف ذلك استماع القاضي للمتهم قبل تنفيذ قرار احلرمان  )ب( 
 من احلرية؛

اكمة وغري ذلك من أشكال االحتجاز، لضمان وضع وتنفيذ إجراءات بديلة لالحتجاز قبل احمل )ج( 
أن يكون احلرمان من احلرية فعالً إجراًء أخرياً وألقصر فترة ممكنة، والتأكد من عدم احتجاز األشخاص دون                 

  عاماً مع البالغني؛١٨سن 

وضـع وتنفـيذ بـرامج اجتماعية تثقيفيـة مالئمـة وتدابري للمراقبة واإلفراج املشروط              )د( 
 األحداث؛للجاحنني 

وضـع وتنفيذ تدابري لالستجابة مستمدة من أفكار العدالة التصاحلية، مبا يف ذلك الوساطة                )ه( 
 والتحاور داخل األسرة؛

تعزيز التدريب على االتفاقية وغري ذلك من املعايري ذات الصلة لفائدة املسؤولني عن إدارة               )و( 
 قضاء األحداث؛

 فريـق األمم املتحـدة املشترك بني الوكـاالت املعين الـتماس املسـاعدة من جهات منها    )ز( 
 .بقضاء األحداث

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني             -٣٤٨
 . يف املواد اإلباحية، وبإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحةببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال 

 املتابعة والنشر -١٠

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات                -٣٤٩
 .ن إجراءات بشأهنابوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء الربملان للنظر فيها واختاذ ما يلزم م

 النشر

توصـي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنشر تقريرها الدوري، والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة                -٣٥٠
اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، عرب وسائل تشمل        ) املالحظات اخلتامية (والتوصـيات ذات الصـلة      

لناس ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعات الشباب واألطفال، بغية اإلنترنت، لعموم ا) على سبيل املثال ال احلصر(
 .إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير القادم-١١

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يشمل التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع يف                -٣٥١
وهذا تدبري  ).  شهراً ١٨أي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الرابع ب            (٢٠١١ليه  يو/ متوز ٩موعد ال يتجاوز    

وينبغي أال يتجاوز طول هذا . استثنائي ُيتخذ بالنظر إىل العدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة           
 ذلك تقاريرها، كل وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف بعد ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠الـتقرير   

 .مخس سنوات، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 سوازيلند: تاميةاخلالحظات امل

 ١١٧٥ و ١١٧٣ لستيهايف ج ) CRC/C/SWZ/1(نظـرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من سوازيلند           -٣٥٢
جلستها ت يف    واعتمد ،٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٨ني يف   تدوعقامل) CRC/C/SR.1175 و CRC/C/SR.1173انظر  (

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩ يف ١١٩٩

  مقدمة- ألف

      ترحـب اللجـنة بـتقدمي الـتقرير األويل وكذلـك بالردود الكتابية على قائمة املسائل اليت طرحتها                   -٣٥٣
)CRC/C/SWZ/Q/1 .( ما مكنها من فهم ع حتليليوطابوهي تثين على ما اتسمت به تلك الردود من نقد للذات 

 .وضع األطفال يف الدولة الطرف بشكل أفضل

الذي مثل الرفيع املستوى  مع وفد الدولة الطرف أجرتهاحلواُر الصريح والبناء الذي وممـا يشجع اللجنة     -٣٥٤
 .قاش وهي ترحب بردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات اليت قُدمت أثناء الن،خمتلف القطاعات

  اجلوانب اإلجيابية- باء

 :من بينهااملشمولة بالتقرير، وفترة الترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت شهدهتا  -٣٥٥

 الذي يدرج حقوَق اإلنسان يف قانون البالد ويشتمل على ٢٠٠٥اعتماد القانون الدستوري لعام  )أ( 
 ايتها؛أحكام حمددة تتعلق باالعتراف حبقوق الطفل وحبم

الذي أدى إىل إنشاء احملكمة     ) اً مكرر ٢٢٣الفصل  (تعديـل قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية        )ب( 
 ؛٢٠٠٥اخلاصة باألطفال داخل احملكمة العليا يف عام 

خطة العمل  اعتماد  اعـتماد السياسـة الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز و            )ج( 
 ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦(الثانية االستراتيجية الوطنية 

 ؛٢٠٠٦أبريل /إحداث وزارة التنمية اإلقليمية وشؤون الشباب يف نيسان )د( 
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 باألطفال  خصوصاًعىن  وهو مرفق صحي يُ   ،  إنشـاء املركـز السريري املمتاز اخلاص باألطفال           )ه( 
 .اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

 :قوق اإلنسان الدولية التالية املتعلقة حبصكوكالى وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق عل -٣٥٦

 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق     ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       )أ( 
 ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،املدنية والسياسية

 ؛٢٠٠٤ عام يف

ـ  )ب(   رقم، و بشأن احلد األدىن لسن االستخدام    ) ١٩٧٣(١٣٨ مـنظمة العمل الدولية رقم       تااتفاقي
 /األول يف تشرين    ،بشـأن حظـر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها           ) ١٩٩٩(١٨٢

 ؛٢٠٠٢أكتوبر 

 يف  ،املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام          اتفاقـية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام            )ج( 
 .١٩٩٦رب نوفم/تشرين الثاين

 تنفيذ االتفاقيةصعوبات اليت تعوق  العوامل وال- جيم

اإليدز الذي تواجهه الدولة الطرف أثر سليب،       /تسلم اللجنة بأنه كان لوباء فريوس نقص املناعة البشري         -٣٥٧
 أن اجلفاف وما ينجم  كذلكتالحظ اللجنةو. تنفيذ االتفاقية بالكاملوال يـزال، على وضع األطفال وأنه يعوق         

 . تاماً على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً األمن الغذائي يؤثران بدورمها سلباًانعدامعنه من 

 والتوصياتالرئيسية  القلق  دواعي- دال

 تدابري التنفيذ العامة -١
 )ن االتفاقية م٤٤ من املادة ٦ والفقرة ،٤٢ واملادة ،٤املادة (

 التشريعات

 محاية خاصة توفري الغاية منها ضمان  أحكاماًوهو يتضمن. ٢٠٠٥ترحب اللجنة بصدور الدستور يف عام  -٣٥٨
أنه جتري يف الدولة الطرف حالياً مناقشة مشروع القانون اخلاص باألطفال ومشروع            تالحظ   كمـا    .ألطفـال ل

بشأن عدم مراجعة القوانني بصورة ما زالت قلقة غري أن اللجنة . ريَسالقانون اخلاص باجلرائم اجلنسية والعنف اُأل
 .منهجية وشاملة تتناول توافق تشريعات البلد وسياسته وممارسته مع أحكام االتفاقية

 ،اعتماد مشروعي القانونني سالفي الذكر    يف   قدر استطاعتها    باإلسراع اللجنة الدولة الطرف     يتوص -٣٥٩
 اللجنة الدولة الطرف يكما توص. مع أحكام االتفاقية  متوافقةً  جعل قوانني البلد     وبـتعزيز جهودها يف سبيل    

 . يف هذه املسائلمستشار لدى الربملانمن أجل استقدام ) اليونيسيف(نظمة األمم املتحدة للطفولة باالستعانة مب
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 التنسيق

بوجه  يراودها القلق    هصة بالطفولة، فإن  اعتزام إنشاء وحدة التنسيق اخلا    ب ، إذ تنوه مع االستحسان    ن اللجـنة  إ -٣٦٠
العديدة الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملبادرات اجملتمعية        ، وألن    الوحدة بعد  خـاص لعـدم تفعـيل     

 .فيما بينهافعال التنسيق التفتقر إىل البلد، وهو أمر جدير بالتقدير، املنخرطة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل يف 

للجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل بدء وحدة تنسيق شؤون الطفولة  ايتوص -٣٦١
 بنيتنسيق  ال وتزويدها جبميع املوارد الضرورية لتمكينها من        ٢٠٠٧يناير  /فعليا يف العمل حبلول كانون الثاين     

تعلقة باتفاقية حقوق الطفل    مفيما تضطلع به من أنشطة      اهليـئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وغريها        
 .بصورة فعالة) الرصد والتقييم والبحث(واليتها تندرج يف نطاق  ومن تأدية مهام أخرى الً وفعااًتامتنسيقاً 

 خطة العمل الوطنية

 اعتماد خطة وطنية من أجل األيتام واألطفال املستضعفني للفترة        مبـا مت مؤخـراً من       ترحـب اللجـنة      -٣٦٢
 ما تزال يف ٢٠٠٣سياسةً شاملة تتعلق بالطفولة صيغت يف عام مثة أن باللجنة  حـظ   كمـا تال  . ٢٠١٠-٢٠٠٦

 .انتظار موافقة احلكومة عليها

من أجل األيتام واألطفال     اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن مشول خطة العمل الوطنية            تشـجع  -٣٦٣
عامل صاحل "تبارها الوثيقة اخلتامية املعنونة     أن تضع يف اع   و ،اليت تتناوهلا االتفاقية  اجملاالت   مجـيعَ املستضـعفني   

، ٢٠٠٢مايو /اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا املكرسة لألطفال املعقودة يف أيار" لألطفال
كما تشجع  . أن ختصـص مـوارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذها التام والفعلي على مجيع املستويات               و

 مشاركة واسعة النطاقالطرف على أن تكفل مشاركة اجملتمع املدين، مبا فيه األطفال والشباب، اللجنة الدولة 
 معلومات  ادم الدوري الق  ها يف تقرير  أن تقدم الدولة الطرف   إىل  وهي تطلب   . يف عملية التنفيذ جبميع جوانبها    

 .عن تعديل خطة العمل الوطنية وتنفيذها ونتائجها وتقييمها

 املستقلالرصد 

تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود آلية مستقلة ذات والية حمددة تتوىل بانتظام رصد وتقييم التقدم                  -٣٦٤
 . وتكون خمولة تلقي ومعاجلة فرادى الشكاوى من األطفال أو نيابة عنهماحملرز يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

 تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وفقاً     توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة تتوىل رصد           -٣٦٥
الصادر عن اللجنة بشأن     ٢٠٠٢لعام   ٢وللتعليق العام رقم    ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (ملبادئ باريس   

 وأن يكون   ، تلك اهليئة باملوارد البشرية واملالية الكافية      تزويدوينبغي  . مؤسسـات حقـوق اإلنسان الوطنية     
ويف هذا الصدد،   . وضعهم كأطفال بسهولة، وأن تعاجل شكاواهم بطريقة تراعي       بإمكان األطفال االتصال هبا     
 ومفوضية األمم املتحدة جهات من بينها اليونيسيفاملساعدة التقنية من التماس توصي اللجنة الدولة الطرف ب

 .حلقوق اإلنسان
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 املوارد املخصصة لألطفال

خمصصات َتَدين غري أهنا تشعر بالقلق بسبب . ال التعليم املخصصات من املوارد يف جمبزيادةتعترف اللجنة  -٣٦٦
 .سيما يف جمايل الصحة ومحاية الطفولة  ال،امليزانية املرصودة حلماية وتعزيز حقوق األطفال

يف ختصيص  اللجنة الدولة الطرف على حتديد األولويات     ث مـن االتفاقـية، حت     ٤يف ضـوء املـادة       -٣٦٧
خصصات لصاحل األطفال على الصعيدين الوطين واحمللي حىت تكفل         هذه امل وعلى زيادة   اعـتمادات امليزانية    

ماية حقوق األطفال   حل ، إيالء االهتمام  اخلصوصعلى وجه    و ،إعمـال حقـوق الطفل على مجيع املستويات       
 أو املصابون /اإليدز و / األطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري      الفئات الضعيفة، ومن بينها   املنتمني إىل   

 .به واألطفال الفقراء واألطفال املعوقون وأطفال األرياف

 مجع البيانات

 وفيات  عن أمور من بينها   بيانات  المع  جلتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها من االفتقار إىل نظام شامل            -٣٦٨
 .نواألطفال املعوق، واية الوالدينرعن من واألطفال وصحة املراهقني واألطفال احملروم

 املَبوَّبة اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة تقوية النظام الذي تعتمد عليه يف مجع البيانات             حتـث  -٣٦٩
أحكام  سياسات لتنفيذ    على وضع ملساعدة  ، وعلى ا  كأسـاس لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق األطفال        

 .غريها من املنظماتو سيفاليوني املساعدة التقنية من بالتماس الطرف  الدولةَتوصي اللجنةُكما . االتفاقية

 االتفاقية والتدريب عليها والتوعية هبانشر 

 وضع برامج   بطرق منها االتفاقية  ب التعريفاجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف       مع التقدير ب   اللجنة   تنوه -٣٧٠
مزيد رورة إحراز ضغري أهنا ترى  . االتفاقيةأحكام  تدريب لفائدة خمتلف أصحاب املصاحل الذين هلم دور يف تنفيذ           

 .سيما يف األرياف  ال،االتفاقيةبمن التقدم فيما يتعلق بالتوعية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضمان تعريف الكبار واألطفال بأحكام االتفاقية  -٣٧١
هنية اليت تعمل لصاحل  املالفئات بتقوية التدريب الكايف واملنهجي جلميع توصيكما . مها على نطاق واسعهُّفََتو

 وعمال ، واملعلمون، مبن فيهم املعلمون يف األرياف،القواننيبإنفاذ املكلفون املوظفون  وخباصة ،األطفال وَمَعُهم
 ني الزعماء احمللي  ، فضالً عن   والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال     ، والعاملون االجتماعيون  ،قطـاع الصحة  

 حبقوق اإلنسان يف املقرر املدرسي الرمسي يف مجيع     التوعية اللجنة بإدراج    ويف هذا الصدد، توصي   . نيوالتقليدي
 .مستويات التعليم

 التعاون مع اجملتمع املدين

 الدعم املقدم للمنظمات غري احلكومية يف معاجلة الوضع الصعب الذي يعانيه األطفال إن اللجنة، إذ ُتقَدِّر -٣٧٢
تعزيز دور اجملتمع املدين وخاصة دور املنظمات غري زيادة غي املستضـعفون عـلى وجـه اخلصوص، ترى أنه ينب       

 .احلكومية، يف التعريف باالتفاقية ويف تنفيذها
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توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تشجيع اضطالع اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،               -٣٧٣
ما جاء يف    يف متابعة تنفيذ     مشاركتهمك   مبا يف ذل   األطفال،بـدور نشـيط وإجيايب ومنهجي يف تعزيز حقوق          

 .املالحظات اخلتامية للجنة

 "الطفل"تعريف  -٢
 ) من االتفاقية١املادة (

احلد األدىن لسن الزواج يف القانون  بَشأن  و" الطفل" تعريف   عدم الوضوح بشأن  يسـاور اللجنة قلق من       -٣٧٤
 .العام ويف القانون العريف يف الدولة الطرف

 من ١يتوافق مع املادة " الطفل" وتنفيذ تعريف واضح ملصطلح      بوضعنة الدولة الطرف    توصـي اللج   -٣٧٥
، الذي ُيعتَزم فيه تعيني     إعداد واعتماد وسن مشروع قانون الزواج     عمليات   وبتعجيل   ،اتفاقية حقوق الطفل  

 .كر الزواج املب، ووضع للصبيان والفتيات على حد السواء عاما١٨ً عنداحلد األدىن لسن الزواج 

 مبادئ عامة -٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

.  خاصة بشأن األشخاص املولودين خارج إطار الزواج،ترحب اللجنة بتطرق الدستور ملسألة عدم التمييز -٣٧٦
حكام عدم  الدولة الطرف، ال تتسق مع أه الحظتعلى حنو ما القلق ألن التشريعات الوطنية، هاإال أن اللجنة يساور

 ضد الفئات لمجتمع  ل يكما تشعر اللجنة بالقلق من استمرار التمييز يف الواقع املعيش         . التمييز الواردة يف االتفاقية   
 األطفال املعوقون وأطفال الشوارع وأطفال األرياف واألطفال املولودون         بينهممن  و ،املستضـعفة مـن األطفال    

أو / و اإليدز/ واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري      لوناملكفوخـارج إطار الزواج واليتامى واألطفال       
 اللوايت يعانني التهميش    ن، خاصة املراهقات منه   ،قلق على وضع الفتيات   بالغ ال ويساور اللجنة   . املصـابون بـه   

كثر عرضة  على الفرص التعليمية املتاحة هلن وجيعلهن أما يؤثر سلباًكوهنن إناثاً،  النمطي القائم على   التصـنيف و
 .اإليدز/ ولإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريواالستغالل اجلنسينيللعنف 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٧٧

 بغية ضمان متتع مجيع األطفال املوجودين داخل إقليمها جبميع          إعـادة النظر يف التشريعات     )أ( 
  من االتفاقية؛٢ مبا يتفق مع املادة سببه،  كاناحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز أياً

 ؛ استضعافاًالفئاتألطفال املنتمني إىل أشد املقدمة لحتديد أولويات اخلدمات االجتماعية  )ب( 

إيـالء عـناية خاصـة لوضع الفتيات عن طريق تنظيم محالت تثقيفية وعن طريق املشاركة               )ج( 
 والدعم واحلماية؛
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 التقرير الدوري القادم بشأن التدابري التشريعية وغريها اليت اختذهتا إدراج معلومات حمددة يف )د( 
 . ضد اجلماعات املستضعفة مجيعهاأساسه، كان  أياً،الدولة الطرف ملكافحة التمييز

تطلب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري القادم بشأن التدابري والربامج املتعلقة باتفاقية  -٣٧٨
املتخذة من قبل الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعُتمدا يف مؤمتر القمة              و حقـوق الطفل  

د يف عام   و املعق ،العـاملي ملناهضـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             
 .بشأن أغراض التعليم ٢٠٠١لعام  ١العام رقم اللجنة  مراعاة تعليق مع ،٢٠٠١

 احل الطفل الفضلىمص

يسـاور اللجـنة القلـق من كون مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ال حيظى بالعناية الكافية يف التشريعات                   -٣٧٩
 .والسياسات الوطنية ومن تدين درجة الوعي بأمهيته يف صفوف العامة

 ،تطبيقه العملي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري للتوعية مبعىن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وبيتوص -٣٨٠
 . يف قوانينها وإجراءاهتا اإلداريةعلى النحو الواجب من االتفاقية ٣املادة وبضمان إدراج 

 احترام آراء الطفل

اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إتاحة الفرصة لألطفال لكي           ب إن اللجـنة، إذ تنوه مع التقدير       -٣٨١
من تعبري األطفال فيما يبدو  اجملتمعية التقليدية حتد  زالت قلقة من أن املواقفماهم يف احملافل العامة، ئيعربوا عن آرا
األمهية اليت  من حتد ومن أن ما يسمى قواعد احلذر ،هم يف املدارس واجملتمعات احمللية وداخل أسرهمئحبرية عن آرا

 .آلرائهم يف اإلجراءات القضائية أو اإلداريةينبغي إيالؤها 

 للتعبري عن   وافية لألطفال  فرصة   لضمان إتاحة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها      توصـي اللجنة     -٣٨٢
 ولضمان إيالء األمهية الواجبةآرائهم حبرية داخل أسرهم ويف مدارسهم وجمتمعاهتم احمللية وغريها من األوساط 

ن ذلك، توجه اللجنة     ع فضالًو.  من االتفاقية  ١٢ للمادة   لتلك اآلراء يف اإلجراءات القضائية واإلدارية وفقاً      
سبتمرب /أيلول ١٥نظمته اللجنة يف ذي عناية الدولة الطرف إىل التوصيات املعتمدة خالل يوم املناقشة العامة ال

 . بشأن حق الطفل يف أن ُيسمع صوته٢٠٠٦

 احلقوق واحلريات املدنية -٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ،١٩ و،١٧-١٣و، ٨ و٧املواد (

  يف اجلنسيةاحلق

 قلقة من كون الطفل ال يستمد حقه يف اجلنسية    إال أهنا اللجنة أن الدستور يتناول احلق يف اهلوية،        تالحظ   -٣٨٣
 . خارج إطار الزواج ومل يتبناه والده أو يطالب بهمن أمه إال إذا كان مولوداً
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ـ  -٣٨٤ لطفل الفضلى، بأن ُتتخذ     ملصاحل ا   عدم التمييز وخدمةً   على سبيل  اللجـنة الدولة الطرف،      يتوص
 . يستمد الطفل جنسيته ليس من أبيه فقط وإمنا من أمه أيضاًلضمان أنالتدابري التشريعية الضرورية 

 تسجيل املواليد

 غري أن ،ختلف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل حتسني تسجيل املواليد          مع التقدير مب   اللجنة   تنوه -٣٨٥
 ).وال بعدها(بسبب العدد الكبري من األطفال الذين ال يسجَّلون عند والدهتم القلق ال يزال يساورها 

 لضمان من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ووضع مزيد من التدابري             ٧يف ضوء املادة     -٣٨٦
ه باجملان   تيسري تسجيل املواليد وجعل    ، بطرق من بينها   تسجيل مجيع األطفال املولودين داخل حدودها الوطنية      

 وكذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف تسجيل          .اصة يف األرياف  ، وخب وتوفـري وحدات متنقلة   
 .األطفال الذين مل ُيسجَّلوا بعد

 ة البدنيةبوالعق

 تستسيغه التقاليد ومياَرس على نطاق واسع  مشروعاًأمراًوبة البدنية قلق من كون العقبالغ الساور اللجنة ي -٣٨٧
اجلزاء "باستخدام اجلديد كما تشعر اللجنة بالقلق جراء مساح الدستور . ل األسرة واملدرسة ويف أوساط أخرىداخ

 .مع األطفال" املعتدل

 األولوية، يف تعديل الدستور وبأن حتظر صراحة        سبيلتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، على          -٣٨٨
نظام يف   و ة واملدرس ةاألسرداخل   مبا يف ذلك     ،وسط كان  يف أي    ة البدني ةبووحبكـم القـانون استخدام العق     

 الطرف بشن محالت تثقيف وتوعية حىت تضمن        كما توصي الدولةَ  . العقوبـات ومجيع أوساط الرعاية البديلة     
 من ٢ ال سيما الفقرة ،تفق مع أحكام االتفاقيةتلطفل ولاستخدام أشكال تأديب بديلة حتترم الكرامة اإلنسانية 

 ةبوبشأن حق الطفل يف احلماية من العق       ٢٠٠٦لعام   ٨العام رقم   اللجنة   تعليق   مراعاةمع  نها،  م ٢٨املـادة   
 . من أشكال العقاب القاسية أو املهينةا وغريهةالبدني

 والرعاية البديلةاألسرية البيئة  -٥
 ،٢٥ و،٢١-١٩ و،١١-٩ واملواد ،١٨ من املادة ٢ و١ ان والفقرت،٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ،٢٧دة  من املا٤والفقرة 

 األسريةالبيئة 

على الصعيد احمللي    على مستوى املشيخات و    تنظر اللجنة بعني االستحسان إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف          -٣٨٩
 .")عند جديت(" إنشاء وبناء مراكز كاغوغو ، بطرق من بينهالتوفري الرعاية والدعم لألسر واألطفال املستضعفني

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية حنو تعزيز الدعم النفسي واالجتماعي               -٣٩٠
 .واملادي املقدَّم لألسر واألطفال على الصعيد احمللي
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 األطفال احملرومون من رعاية الوالدين

عديدة بغية توفري الرعاية    تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت، بالتعاون مع اجملتمع املدين، برامج              -٣٩١
قلق بشأن األثر الذي    بالغ ال اللجنة  يساور  ورغم هذه التطورات، ما زال      . والدعم لليتامى ولألطفال املستضعفني   

 كليهمااإليدز على األطفال الذين فقدوا أحد أبويهم أو /خيلفه ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
من أجل   توجيهية   عدم وجود مبادئ   القلق بشأن    هاكما يساور .  البديلة الكافية هلم   وبشأن ضرورة توفري الرعاية   

 .دور األيتامتشغيل 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٩٢

 وضع سياسة فعالة وشاملة تليب احتياجات األطفال احملرومني من رعاية الوالدين؛ )أ( 

فريوس نقص املتأثرة ب ال سيما ،سر املستضعفةال اُألتقدمي الدعم الفعلي للربامج املوجهة ألطف )ب( 
 اإليدز واألسر اليت تعاين الفاقة؛/املناعة البشري

 فقدوا والديهم جراء تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي واملايل لألسر املوسعة اليت ترعى أطفاالً )ج( 
 أطفال؛يعيلها اإليدز ولألسر اليت 

بديلة املشاهبة لألسرة لفائدة األطفال احملرومني من رعاية       تشـجيع ودعـم أشكال الرعاية ال       )د( 
 الوالدين بقصد احلد من اللجوء إىل الرعاية يف مؤسسات اإلقامة؛

 االلتزام هبا عن طريق ، وضمانعمل دور األيتامتصريف وضع معايري واضحة ُيسترشد هبا يف     )ه( 
 نظام تفتيش فعال؛

 كاوى ولالستشارة تكون يف متناول األطفال؛ية لتقدمي الش آليات سّرإرساء )و( 

يف بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين       يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة       وْضع   )ز( 
 . يف االعتبار عند حتديد سياستها وأنشطتها٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦

 التبين

ة الطرف يكلف وزارة الرفاه االجتماعي مبعاجلة       تالحظ اللجنة أن قانون رعاية األطفال الساري يف الدول         -٣٩٣
وترحب اللجنة بوجود مشروع قانون يعاجل مسألة تبين األطفال من قبل أسر تنتمي إىل بلدان           . مجيع طلبات التبين  

الدولة الطرف قد شرعت بالفعل يف عملية التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية بكون وترحب اللجنة . أخرى
 تالحظ اللجنة بقلق أن بعض املنظمات اليت تعاجل ،ومع ذلك. عاون يف جمال التبين على الصعيد الدويلاألطفال والت
 . ال متر عرب وزارة الرفاه االجتماعي على الصعيد الدويلطلبات التبين
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 الدولة  كما تشجع .  من االتفاقية  ٢١توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توافق تشريعاهتا مع املادة           -٣٩٤
طرف على اإلسراع يف التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد ال

 .١٩٩٣الدويل املربمة يف عام 

 االعتداء على الطفل وإمهاله

 ومحاية الطفولة واجلرائم اجلنسية داخل هيئة الشرطة امللكية         العائليترحـب اللجنة بإنشاء وحدة العنف        -٣٩٥
سياسة شاملة ملنع ومكافحة االعتداء على      وجود  غري أن القلق ما يزال يساور اللجنة بشأن عدم          . سـوازيلندية ال

 للوصول   ضيقاً كما أهنا قلقة لكون العديد الضحايا األطفال ال جيدون إال منفذاً          . األطفال وإمهاهلم داخل األسرة   
 .مات مستشار قانوين خدلىمنه إىل العدالة بسبب التكاليف الباهظة املترتبة ع

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٩٦

 القيام حبمالت   ، وذلك بطرق من بينها    ألطفال وإمهاهلم ل اإلساءاتاختاذ التدابري الالزمة ملنع      )أ( 
 لتثقيف عامة الناس مبا لذلك من نتائج سلبية؛وقائية 

اة األطفال احملليني، لتلقي تقارير عن       كحم ،إنشاء آليات فعالة، إىل جانب اإلجراءات املتاحة       )ب( 
 ألطفال وإمهاهلم ورصدها والتحقيق فيها؛ل اإلساءةحاالت 

ولغريهم من املهنيني الذين    أعاله  توفري تدريب مستمر لألفراد العاملني يف الوحدة املذكورة          )ج( 
 طفال وإمهاهلم؛لأل اإلساءةيعاجلون حاالت 

إنقاذهم أجل   من   ، واإلمهال اإلساءةألطفال ضحايا   لتوفـري رعاية خاصة وخدمات مشورة        )د( 
 وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

تقويـة خـط االتصال املباشر املتاح لألطفال عن طريق اختاذ تدابري لتطويره إىل خط هاتفي                    )ه( 
 ساعة يكون يف متناول مجيع األطفال؛َمدار ال وعلى مكرس ملساعدة األطفال جماناً

ت الضرورية إلحداث خدمات املساعدة والوساطة القانونية الوطنية باجملان         اختـاذ اخلطـوا    )و( 
 وغريها من اخلدمات املناسبة ملعاجلة مسائل تتعلق باألطفال، مبا فيها االعتداء اجلنسي ونفقات الصيانة، وتزويد

 . باملوارد البشرية واملالية الكافيةهذه اخلدمات

جراها األمني العام وتناولت مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان      سـياق الدراسة املعمقة اليت أ      ويف -٣٩٧
الردود اخلطية اليت أرسلتها الدولة الطرف لإلجابة مع التقدير ب اللجنة تنوهذي الصلة املرسل إىل احلكومات، 

وب يف جنوجنوهبا املعقود    اإلقليمي لشرق أفريقيا     االجتماع االستشاري عـلى ذاك االستبيان ومشاركتها يف       
 ا اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من نتيجة هذيوتوص. ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨من يف الفترة أفريقيا 

 محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف        ضمان كأداة للعمل، يف شراكة مع اجملتمع املدين، من أجل           االجتماع



CRC/C/43/3 
Page 86 

 

 كلما كان ذلك    ،وسة وحمددة زمنياً   زخم يدفع باجتاه أعمال ملم     إلحداثاجلسـدي أو اجلنسي أو العقلي و      
 . ملنع ذلك العنف واالعتداء والرد عليهمناسباً

عالوة على ذلك، تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املتعلق بدراسة                و -٣٩٨
اختاذ مجيع التدابري  الدولة الطرف على تشجعوأن ) A/61/299(األمم املتحدة اليت تناولت العنف ضد األطفال 

 .الواردة يف هذا التقريرو ة حمددبأوساطالضرورية لتنفيذ التوصيات الشاملة وكذلك التوصيات اخلاصة 

  والرعايةخدمات الصحة األساسية -٦
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ،١٨ من املادة ٣ والفقرة ،٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 ناألطفال املعوقو

 الفرص تكافؤوهي تالحظ بقلق أن .  األطفال املعوقنيضديساور اللجنة القلق بشأن التمييز الذي ميارس  -٣٩٩
 وذلك بسبب قلة الفرص املتاحة هلم للحصول على الرعاية الصحية والتعليم            ،طرمهدد باخل ألطفال املعوقني   ا أمام

املغلوطة االجتماعي واملخاوف واألفكار   التسيري  حظ أن    كما تال  ؛ املرافق الرياضية واحمليط املادي    واالسـتفادة من  
. داخل جمتمعهم اليت حتيط باإلعاقات ما تزال قوية يف اجملتمع وتؤدي إىل هتميش هؤالء األطفال وإىل شعورهم بالغربة

 .اً مزدوجاً األطفال الذين يعيشون يف املناطق القروية النائية يعانون حرمانألنوهي تشعر بالقلق أيضاً 

بشأن توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية، مع وضعها يف االعتبار القواعد املوحدة                 -٤٠٠
ناقشة العامة  املوالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم       ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (لمعوقني  ل الفرص   تكافؤحتقيق  

 : ما يلي، من أجل١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦يف حقوق األطفال املعوقني الذي عقدته بشأن 

 متكافئة حصوهلم على فرص     وكفالةمـنع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني           )أ( 
 اإلعاقة عند وضع مجيع     البلد ومراعاة للمشـاركة بشكل تام يف مجيع مضامري احلياة عن طريق تطبيق قوانني             

 ؛السياسات ذات الصلة ويف التخطيط الوطين

التوعية بشأن األطفال املعوقني وحبقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة وإمكانياهتم بغية تغيري املواقف            )ب( 
 ؛هاواألفكار املغلوطة واملسبقة السلبية السائدة بشأن األطفال املعوقني عن طريق شن احلمالت اإلعالمية ودعم

عوقني واالستفادة منها يف وضع سياسات       عن األطفال امل   املبوبة الوافية مجـع البـيانات اإلحصائية       )ج( 
 ألطفال الذين يعيشون يف أنأى مناطق البالد؛ل إيالء اهتمام خاص مع ، يف اجملتمعأمامهم الفرص تكافؤوبرامج لتعزيز 

متكني األطفال املعوقني من احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية وعلى التعليم  )د( 
  واملعلومات ووسائل االتصال؛اجليد والبيئة املادية

ضـمان حصـول املهنيني الذين يعملون مع األطفال املعوقني أو لفائدهتم، كالعاملني الطبيني         )ه( 
 .الوايفاالجتماعيني، على التدريب رشدين وشبه الطبيني والعاملني ذوي الصلة، واملعلمني وامل
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إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال املعوقني       اللجنة الدولة الطرف على      تشجععـالوة على ذلك،     و -٤٠١
 ).٢٠٠٩-١٩٩٩(لمعوقني لووضعهم ضمن سياق العقد األفريقي 

 الصحة واخلدمات الصحية

يساور اللجنة القلق بشأن عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية األساسية املتوفرة والنقص يف عدد العاملني  -٤٠٢
الصرف لى املاء النقي ورداءة مرافق      عصول  احلإمكانية  كما أن   .يف مـرافق الـرعاية الصحية يف الدولة الطرف        

 .من بني أكرب التحدياتما زالت ومشكلة تغذية األطفال الصحي 

 :مبا يليعلى اخلصوص  أن تقومويف هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف  -٤٠٣

سني الرعاية الصحية عن    حتالرامية إىل   اختـاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل تعزيز براجمها           )أ( 
 ؛طريق دعم تلك الربامج بالقدر الكايف من خمصصات امليزانية ومن املوارد البشرية وغريها

 قدٍر وافٍٍ   دعم اجملتمعات احمللية يف االضطالع مبسؤوليتها عن ضمان حصول مجيع األطفال على            )ب( 
سية ومصادر بديلة للوجبات الغذائية لأليتام ، مبا يف ذلك الوجبات الغذائية املدر    الصحية الغـذاء والـنظافة      مـن 

وإشراك )  عن طريق مراكز الرعاية الواقعة يف األحياء السكنية        مثالً(واألطفال املستضعفني أثناء العطالت الدراسية      
  الشباب، يف مبادرات لزيادة االكتفاء الذايت من اإلنتاج الغذائي؛مبا يف ذلكاجملتمعات احمللية، 

 ويفضَّل ،يف توفري نقطة واحدة على األقل للتزود باملاء الصاحل للشرب يف كل حياالستثمار   )ج( 
 .لطفولة واأليتامل املبكرة ، كالرعاية توفري خدمات أخرىيتيحأن يكون يف مكان 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

ية من فريوس نقص املناعة      تعـترف بـاجلهود املخـتلفة الـيت تبذهلا الدولة الطرف يف الوقا             ، إذ ن اللجـنة  إ -٤٠٤
إسداء املشورة  والفحص و باجملان،   مضادات فريوسات النسخ العكسي      بينها توفري  من   بطرق ،اإليدز ومكافحته /البشري
قلق إزاء  بالغ ال اإليدز، يساورها   / وإنشاء مركز لدعم األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري         ،باجملانو طوعـاً 

اإليدز يف الدولة الطرف واألثر املدمر الذي خيلفه ذلك على         /فريوس نقص املناعة البشري   بارتفـاع معـدل اإلصـابة       
 . طفل٧٠ ٠٠٠ما يزيد كثرياً عن  عدد األطفال األيتام واملستضعفني يبلغ إذ من املتوقع حالياً أن ،األطفال

 ٢٠٠٣لعام  ٣ام رقم العاللجنة  تعليق ها يف اعتبار بأن تقوم، واضعةً  توصـي اللجنة الدولة الطرف       -٤٠٥
 التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة واملبادئاإليدز وحقوق الطفل /بشأن فريوس نقص املناعة البشري

 : مبا يلي،اإليدز وحقوق اإلنسان/البشري

اإليدز بطرق من بينها محالت     /مكافحة فريوس نقص املناعة البشري    يف سبيل    جهودها   تعزيز )أ( 
 اإليدز أو املتأثرين به؛/ األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشريضدتمييز التوعية ومنع ال
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اإليدز حتتوي مجيع التدابري /ضمان تنفيذ سياسة شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري )ب( 
 ؛عماراألخمتلف فئات املتبعة بشأن ج خمتلف النُهبني تكامل ال وضمان  وفعلياً تاماًالوقائية تنفيذاً

ية عندما   تراعي احتياجات الطفل وحتافظ على السرّ      مشورةاحلصول على   إمكانية  ضـمان    )ج( 
 ؛يطلب الطفل هذه املشورة

 مواصلة تعزيز جهودها ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل؛ )د( 

يدز ومن منظمة األمم املتحدة     طلـب املساعدة الدولية من برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإل             )ه( 
 .ذلك الغرض حتقيقاً لللطفولة وغريها من اهليئات

 صحة املراهقني

 اللجنة القلق لقلة االهتمام مبشاكل املراهقني الصحية، ومن بينها مشاكل النمو ومشاكل الصحة              يساور -٤٠٦
،  نظراً،خلاص الذي توجد فيه الفتيات القلق بشأن الوضع ايساورهاكما  . وتعاطي مواد اإلدمان  العقلية واإلجنابية   
ه أثر سليب على ل ـ الذي قد يكون ، األمرعدل الزجيات املبكرة واحلمل املبكرالنسيب ملالرتفاع لعلى سبيل املثال،   
 .صحتهن ومنوهن

٢٠٠٣لعام  ٤العام رقم اللجنة  تعليق   بأن تقوم، واضعة يف اعتبارها    توصـي اللجنة الدولة الطرف       -٤٠٧
 :، مبا يلي سياق اتفاقية حقوق الطفلومنوهم يف املراهقني بشأن صحة

إجـراء دراسة شاملة للوقوف على طبيعة مشاكل املراهقني الصحية ومداها واالستفادة من              )أ( 
 السياسات والربامج املتعلقة بصحة     وضع يف   إليهتلـك الدراسـة، مبساعدة شباب مراهقني، كأساس تستند          

 وذلك عن ، خاص على منع وقوع احلمل املبكر واإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً مع التركيز بوجه،املراهقني
وينبغي أن تشتمل تلك الدراسة على تقييم ألثر املمارسات         . طريق التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية خصوصاً      

 التقليدية على صحة املراهقني؛

راعي احتياجات املراهقني والتعريف    تعزيز خدمات االستشارة يف جمال الصحة العقلية اليت ت         )ب( 
 .هبا وجعلها يف متناوهلم

 ناسباملعيشة املمستوى 

ترحـب اللجـنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل احلد من الفقر عن طريق وضع استراتيجية                   -٤٠٨
ر يف َسطفال واُأل خاصة يف صفوف األ، يساورها القلق بشأن ارتفاع معدل الفقره غري أن،للتخفيف من حدة الفقر

 . الذي يعوق بشكل كبري حصول األطفال على اخلدمات الصحية والتعليم، األمراألرياف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٠٩

 األسر على نطاق واسع؛ه تعزيز جهودها لكي حتد من شظف العيش الذي تعاني )أ( 
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 هات األرامل واليتيمات؛ ال سيما األم،إلغاء حظر امتالك النساء لألراضي )ب( 

 خطة العمل الوطنية املتعلقة باألغذية      مبوجبحتسـني نظـام الـتزويد باملؤن الغذائية املنشأ           )ج( 
 ).١٩٩٧(والتغذية 

 الثقافيةالترفيهية والتعليم واألنشطة  -٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

من الناتج القومي   ال يستهان هبا    نسبة مئوية    الدولة الطرف  ختصيص   بعني االستحسان إىل   اللجنة   تـنظر  -٤١٠
وتالحظ اللجنة أن البيانات    .  لدعم األيتام واألطفال املستضعفني     الدولة الطرف ِمنحاً   إىل تقدمي اإلمجايل للتعليم و  

 من نسبة الناتج القومي اإلمجايل املخصصة للتعليم ُتصرف على اجلامعات عوض أن              كبرياً أن جزءاً ظهر  املتوفرة ت 
وترحب اللجنة بكون الدستور ينص على جمانية التعليم جلميع األطفال          . صرف على املدارس االبتدائية والثانوية    ُت

كما ترحب اللجنة باعتماد خطة التعليم االبتدائي       . ا وبعد ثالث سنوات من بدايته     ة االبتدائي املرحلةحـىت هناية    
إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت .  اليت شرعت الدولة الطرف يف تنفيذها      ٢٠٠٥للجمـيع يف عام     

 .كمال الدراسة يف املدارسإل عدالت املتدنية جداًاملزاء التسرب والرسوب و

 ٢٠٠١لعام  ١العام رقم اللجنة تعليق  بأن تقوم، واضعة يف اعتبارها      توصـي اللجنة الدولة الطرف       -٤١١
 : مبا يلي،بشأن أهداف التعليم

 مبا يقلص الفوارق االجتماعية واالقتصادية      ،ل يف التعليم االبتدائي والثانوي    زيـادة التسجي   )أ( 
 واختاذ تدابري حمددة من أجل     ،والفـوارق بني األقاليم يف احلصول على احلق يف التعليم والتمتع به متام التمتع             

 ال الدراسة؛معدالت إكمذات شأن يف  زيادة التسرب، فضالً عن حتقيقلرسوب ولعدالت املرتفعة املخفض 

حتسـني نوعـية التعليم عن طريق زيادة عدد املعلمني املؤهلني جيدا وتغيري املقرر الدراسي                )ب( 
 وجتهيز املدارس بكل ما يلزمها بشكل أفضل؛

 املستضعفة، مبا فيها األيتام واألطفال املعوقون       الفئاتبـذل مـزيد مـن اجلهد لضمان حصول           )ج( 
  إلغاء نفقات التعليم املدرسي غري املباشرة؛بطرق منها وذلك ، الرمسي وغري الرمسيواألطفال الفقراء، على التعليم

 . مبا يف ذلك لألطفال الذين انقطعوا عن الدراسة قبل إمتامها،التدريب املهينالنهوض ب )د( 

 تدابري احلماية اخلاصة -٨
 ،٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٣٦-٣٢، و٣٠و ٢٢املواد (

 )من االتفاقية ٤٠ و٣٩ و٣٨واملواد 

 األطفالعمل  مبا يف ذلك ،االستغالل االقتصادي
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 غري أهنا قلقة بشأن     ،األطفال يف الدولة الطرف   لعمل   الذي أجري    املختصرلتقييم  علماً با  اللجنة   حتـيط  -٤١٢
عمل ختاذها ملنع    املتوفرة عن التدابري اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها أو تلك اليت شرعت يف ا              احملدودةاملعلومات  

 .األطفال والقضاء عليه

بدعم من ومكافحته األطفال عمل حتـث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برنامج شامل ملنع          -٤١٣
،  وطنية ودولية  ،ومنظمات غري حكومية  ) اليونيسيف(مـنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

 اللتني) ١٩٩٩(١٨٢رقم  و) ١٩٧٣(١٣٨ منظمة العمل الدولية رقم      تفاقييتال عـلى سبيل االمتثال التام    
 .قت عليهما الدولة الطرفصدَّ

 االستغالل اجلنسي

 على حنو   معدل االستغالل واالعتداء اجلنسيني آخذ يف االرتفاع يف سوازيلند           أن اللجنة   إن ما يثري جزع    -٤١٤
 . جاء يف تقرير الدولة الطرفما

 : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة -٤١٥

 مبا يف ذلك التعجيل باعتماد مشروع قانون بشأن اجلرائم          املناسبة،اختـاذ التدابري التشريعية      )أ( 
 مبا يف ذلك العوامل اليت ، ووضع سياسة فعالة وشاملة تتناول استغالل األطفال جنسياًالعائلياجلنسية والعنف 

 تعرِّض األطفال خلطر ذلك االستغالل؛

 تكثيف الربامج اإلعالمية وتدخُّل جمموعات      ، بطرق منها  تدابـري التوعية والتثقيف   تعزيـز    )ب( 
ضمان عدم  ؛ و  عمرية وثقافية وعن طريق فتح النقاش على مستوى التينخوندال         ات استراتيجي األقران بواسطة 

طفال إىل األ ولَحتنفيذ سياسات وبرامج مناسبة ملنع تَ     و جتـرمي أو معاقبة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي؛       
املعتمدين يف   لإلعالن وبرنامج العمل     نقاذهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً     إلضـحايا لالستغالل اجلنسي و    

 وااللتزام العاملي الذي    ١٩٩٦املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف عام            
 .٢٠٠١اعتمده املؤمتر نفسه يف عام 

 خدراتاملتعاطي 

مشكلة متنامية يف الدولة    بات  املخدرات  تعاطي  املعلومات اليت تفيد بأن     بقلق  علماً مع ال   اللجنة   حتـيط  -٤١٦
 .األطفال املخدراتتعاطي هنا قلقة من عدم وجود تشريع يتناول أكما . الطرف

نه ولدعم برامج   األطفال املخدرات واحلد م   تعاطي  توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملنع          -٤١٧
ملساعدة التقنية من   بالتماس ا وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف      . املخدراتتعاطي   األطفال ضحايا    إصالح

 .)اليونيسيف (منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولةجهات من بينها 
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 قضاء األحداث

 قلقة من عدم وجود نظام قضاء       فهي،  ٢٠٠٥عام   ترحب اللجنة بإنشاء احملكمة اخلاصة باألطفال يف         إذ -٤١٨
 :بسبب ما يليواللجنة قلقة على اخلصوص . لألحداث فعال يف كافة أحناء البلد

 ؛)سبع سنوات(لمسؤولية اجلنائية ل السن الدنيا تدين )أ( 

 حبس األطفال، وخاصة الفتيات، مع الكبار؛ )ب( 

 األحداث؛اجلاحنني ماج لصاحل اإلدالتأهيل وإعادة عادة إلبرامج عدم وجود  )ج( 

  يف نظام قضاء األحداث؛عدم وجود برامج لتدريب األخصائيني )د( 

 .استخدام العقاب البدين ملعاقبة األحداث    )ه( 

    وخاصة املواد  ، كامالً حتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً             -٤١٩
 قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء         ، فضالً عن   مـن االتفاقـية    ٤٠ و ٣٩و) ب(٣٧

 ،)قواعد الرياض ( األحداث   جنوح وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملنع        ،)قواعد بيجني (األحـداث   
 يوم  ويف ضوء ما مت تداوله خالل   ،)قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم         

  ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ يف   إدارة شؤون قضاء األحداث   الذي نظمته اللجنة بشأن     ملناقشـة العامة    ا
)CRC/C/46 وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اخلصوص مبا يلي. )٢٣٨-٢٠٣، الفقرات: 

ري الدولية  ملعايا استيفائهالمسؤولية اجلنائية على وجه االستعجال وضمان       لرفع السن احملددة     )أ( 
 املقبولة؛

 يف نظام إدارة األخصائينيحتسني برامج التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة لفائدة مجيع  )ب( 
 شؤون قضاء األحداث؛

كمة اخلاصة باألطفال عن طريق تزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية وضمان           احمل تعزيـز  )ج( 
  خاصة يف األرياف؛،ا األطفال املخالفني للقانون على قضايتكليف قضاة مدربني جيداً

 واحلكم بالتجريد من احلرية ألقصر فترة  أخرياً ضـمان اعتـبار جتريد حدث من حريته حالً         )د( 
  وفصل الفتيات عن النساء الراشدات يف السجون؛،ممكنة

 ة؛توفري املساعدة القانونية لألطفال يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات القضائي  ) ه( 

إلغـاء اسـتخدام العقـاب البدين كعقوبة يف نظام إدارة شؤون قضاء األحداث على وجه                 )و( 
 االستعجال؛
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  توفري آلية فعالة لألطفال من أجل تقدمي الشكاوى؛ضمان )ز( 

املعين بقضاء  طلب املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت           الـتماس    )ح( 
 .األحداث

 تفاقية حقوق الطفلن االختياريان الوتوكوالالرب -٩

تفاقية حقوق الطفل املتعلقني    التوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني          -٤٢٠
 . وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاإلباحية،ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد 

 نشرالاملتابعة و -١٠

 املتابعة

  تاماً اً تنفيذ هذه التوصيات تنفيذ    لضمانتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة           -٤٢١
إىل أعضاء جملس الوزراء أو هيئة مماثلة، وإىل الربملان وإىل احلكومات والربملانات احمللية عند إحالتها  بطرق منها
 . على النحو املناسببشأهناإضافية  للنظر فيها واختاذ إجراءاتاالقتضاء، 

 نشرال

ليت قدمتها عليه   اخلطية ا  اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير الدوري األول والردود          يتوص كذلك -٤٢٢
بلغات البلد، على نطاق واسع ، وبنشره اليت اعتمدهتا اللجنة  ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات املتصلة بذلك    

 لكي يطلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع        ،شبكة اإلنترنت ) ملثال ال احلصر  على سبيل ا  (بطـرق منها    
 . بغية مناقشة االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدها،املدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال

 لقادمالتقرير ا -١١

حبلول تاريخ  رير الثاين والثالث والرابع     موحد يضم التقا  تقدمي تقرير   إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف      -٤٢٣
تدبري استثنائي يتخذ وهذا ).  شهرا١٨ً ب  احملدد لتقدمي التقرير الرابعملوعد أي قبل ا (٢٠١١أبريل / نيسان ٥

 ١٢٠لتقرير يتجاوز طول هذا اوينبغي أال . بسـبب العـدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة          
 كل مخس سنوات تقريراًبعد ذلك وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم   ). CRC/C/118انظر  (صـفحة   

 .وفق ما تنص عليه االتفاقية

 السنغال: املالحظات اخلتامية

انظر  (١١٧٦ و ١١٧٤يف جلستيها   ) CRC/C/SEN/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين للسنغال         -٤٢٤
CRC/C/SR.1174املعقودة يف ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨، املعقودتني يف )1176 و ،

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩
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  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت                 -٤٢٥
كما تعرب . اح هلا فهم تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف فهماً واضحاً، ما أت)CRC/C/SEN/Q/2(وضعتها اللجنة 

 .اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والصريح والبّناء مع وفد شامل لعدة قطاعات

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 : وبسن التشريعات التالية٢٠٠١ترحب اللجنة بإدراج االتفاقية يف دستور عام  -٤٢٦

  سنة؛ ١٥، الذي حيدد احلد األدىن لسن االستخدام ب  ١٩٩٧قانون العمل لعام  )أ( 

 الذي حيظر ختان البنات، والتحرش اجلنسي، وامليل إىل ممارسة          ١٩٩٩ لعام   ٠٥-٩٩القـانون رقـم      )ب( 
  التناسلية، والعنف اجلنسي، وإفساد أخالق القّصر؛اجلنس مع األطفال، واالعتداء اجلنسي، ومجيع أشكال تشويه األعضاء

 ؛٢٠٠٥ املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص ومحاية الضحايا، يف عام ٠٢-٢٠٠٥اعتماد القانون رقم  )ج( 

 جلعل التعليم جمانياً وإلزامياً ٩٢-٩١ على القانون رقم  ٢٠٠٤الـتعديالت اليت أُدخلت يف عام        )د( 
 .لسادسة عشرة من العمرلألطفال بني السادسة وا

 :وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التصديق على الصكوك الدولية التالية اخلاصة حبقوق اإلنسان -٤٢٧

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، يف  )أ( 
 ؛٢٠٠٤عام 

وق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام  الـربوتوكول االختـياري التفاقية حق      )ب( 
 ؛٢٠٠٣األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري         ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        )ج( 
 ؛٢٠٠٠فورية للقضاء عليها، يف عام 

 ؛١٩٩٩ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، يف عام ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )د( 

 ؛١٩٩٩نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   )ه( 

معاهدة (اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام  )و( 
 .١٩٩٨، يف عام )أوتاوا
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  والتوصيات دواعي القلق الرئيسية-جيم 

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

 التوصيات السابقة للجنة

تالحـظ اللجنة مع االرتياح جهود الدولة الطرف الرامية إىل معاجلة خمتلف الشواغل اليت أعربت عنها                 -٤٢٨
 عقـب نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف         (CRC/C/15/Add.44)اللجـنة والتوصـيات الـيت قدمـتها         

(CRC/C/3/Add.31)        إال أن بعض الشواغل اليت أعربت عنها       .  من خالل ما اختذته من تدابري تشريعية وسياسات
، واستمرار ممارسة (talibés)اللجنة والتوصيات اليت قدمتها فيما يتعلق مبسائل منها مشكلة طالب املدارس القرآنية 

 وال سيما   -ضاء التناسلية لألنثى، واالختالف يف سن الزواج بني اإلناث والذكور، وقضاء األحداث             تشويه األع 
وتالحظ اللجنة أن هذه الشواغل     .  مل تعاجلَ معاجلة كافية    -اللجوء إىل احلرمان من احلرية ليس كمالذ أخري فقط          

 .والتوصيات قد أُعيد تأكيدها يف هذه الوثيقة

لة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد ملعاجلة التوصيات املضمنة يف املالحظات              حتث اللجنة الدو   -٤٢٩
 اليت مل ُتنفّذ بعد، وعلى متابعة تنفيذ التوصيات املضمنة يف هذه (CRC/C/15/Add.44)اخلتامية السابقة للجنة 

 .املالحظات اخلتامية

 التشريعات

 الطرف يف سعيها إىل ضمان توافق قوانينها احمللية مع          حتـيط اللجـنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة         -٤٣٠
غري أهنا ال تزال    . أحكام االتفاقية، وذلك مثالً حبظر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وبتجرمي االجتار باألشخاص           

ة عن قلقها   وتعرب اللجن . قلقة إزاء استمرار أثر املواقف واملمارسات التقليدية والعرفية اليت تعوق تنفيذ االتفاقية           
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، ٢٤٥أيضـاً إزاء ما الحظته من تناقضات يف تشريعات الدولة الطرف، مثل املادة          
 .فيما يتعلق بالتشرد، وإزاء عدم إنفاذ التشريعات يف املناطق النائية والريفية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لألغراض التالية -٤٣١

فيذ قانون العمل، وإعمال القانون املتعلق حبظر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وضمان            تن )أ( 
 تنفيذ القانون املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص؛

العمـل مـع خمـتلف األقاليم اإلدارية حىت ال حيرم األطفال من التمتع حبقوقهم الواردة يف                  )ب( 
 ليدية؛االتفاقية بسبب املمارسات العرفية والتق

 القضاء على مجيع األحكام القانونية الغامضة واملتناقضة اليت ال تتماشى مع أحكام االتفاقية؛ )ج( 

 .التعجيل بعملية سن قانون األطفال )د( 
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 التنسيق

ترحـب اللجـنة بإنشاء مديرية مشتركة بني الوزارات ُتعىن حبقوق الطفل، وفقاً للتوصيات الواردة يف                 -٤٣٢
إال أن  . امية السابقة، لتنسيق اإلجراءات املتخذة من ِقبل مجيع املؤسسات املعنية بتنفيذ االتفاقية           مالحظاهتـا اخلت  

 .اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم كفاية املعلومات الدقيقة املتعلقة مبهمة املديرية وقلة املوظفني املدربني تدريباً كافياً

رة املديرية املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز قد -٤٣٣
 .وذلك بتوضيح واليتها ودورها بدقة وبتوفري العدد الكايف من املوظفني املدربني

 خطة العمل الوطنية

حتـيط اللجنة علماً بالبيئة العامة للسياسات، كخطط العمل العديدة لصاحل األطفال وورقة استراتيجية احلد من                 -٤٣٤
 .غري أهنا تعرب عن األسف إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لألطفال تغطي مجيع جماالت االتفاقية. فقرال

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة تقوم على أساس احلقوق، وتغطي مجيع                -٤٣٥
اليت " عامل صاحل لألطفال  "ة املعنونة   جماالت االتفاقية مع مراعاة األهداف والغايات الواردة يف الوثيقة اخلتامي         

، فضالً عن األهداف ٢٠٠٢اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل يف عام  
وهلذا الغرض، حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذ . اإلمنائية لأللفية

 . وعلى استخدام هنج يقوم على املشاركة، وذلك بإشراك األطفال واملنظمات غري احلكوميةهذه اخلطة

 الرصد املستقل

تعـرب اللجـنة عن تقديرها جلهود الدولة الطرف الرامية إىل إنشاء مرصد وطين مستقل حلقوق املرأة                  -٤٣٦
 التابعة لديوان الرئاسة،    تعزيز السلم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و    كما تالحظ مع التقدير إنشاء      . والطفـل 

 .إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء مدى استقالل هذه املؤسسة. واملخولة والية تلقي شكاوى األطفال

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تواصل وتكمل بأسرع وقت ممكن جهودها الرامية إىل إنشاء                  -٤٣٧
ختول والية واضحة لرصد حقوق األطفال )  حلقوق املرأة والطفلمرصد وطين مستقل(مؤسسة وطنية مستقلة 

وتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية واملرفقة 
ة العام كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة تعليق اللجن). مبادئ باريس (٤٨/١٣٤بقرار اجلمعية العامة 

.  بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل            ٢٠٠٢ لعام   ٢رقـم   
وينبغي أن ُيعهد هلذه املؤسسة مبهمة تلقي الشكاوى من اجلمهور، مبن يف ذلك فرادى األطفال، والتحقيق فيها 

 .الكافيةومعاجلتها، وتزويدها باملوارد املالية والبشرية واملادية 

 املوارد املخصصة لألطفال

تالحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتعليم والصحة، غري أهنا تشعر بالقلق  -٤٣٨
ألن املوارد املخصصة لتنفيذ خمتلف خطط العمل يف إطار استراتيجية احلد من الفقر ال تزال غري كافية لزيادة تعزيز 

 . األطفال على حنو فعالومحاية حقوق
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 من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على منح األولوية لالعتمادات ٤يف ضـوء أحكـام املادة       -٤٣٩
املخصصة يف امليزانية ألجل األطفال على الصعيدين الوطين واحمللي وزيادة هذه االعتمادات بغية تعزيز إعمال           

م على وجه اخلصوص حبماية حقوق األطفال املنتمني إىل الفئات          حقـوق الطفل يف شىت أحناء البلد، واالهتما       
اإليدز، /أو املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري /احملرومة، مبن فيهم األطفال املعوقون، واألطفال املصابون و       

 .واألطفال الذين يعيشون يف حالة الفقر، واألطفال الذين يقيمون يف املناطق النائية

 مجع البيانات

ولكنها تشعر بالقلق   . ترحـب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف إنشاء نظام جلمع البيانات             -٤٤٠
ألن اآللية احلالية جلمع البيانات ال تكفي جلمع البيانات املصنفة يف كل اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية فيما يتعلق                   

اهتمام خاص للتفاوتات القائمة بني املناطق الريفية واملناطق جبميع فئات األطفال بطريقة منهجية وشاملة، مع إيالء 
 .احلضرية، بغية رصد وتقييم التقدم احملرز وتعزيز أثر السياسات املعتمدة فيما يتعلق باألطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لتحسني نظام مجع البيانات اإلحصائية والبيانات  -٤٤١
 مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية وذلك باالعتماد على املؤشرات املناسبة على الصعيد الوطين              األخـرى يف  

وينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع فئات األطفال، مع إيالء اهتمام خاص ألضعف الفئات،      . واإلقليمي واحمللي 
عوقون، وطالب املدارس القرآنية، مبـن فـيها األطفال الذين يعيشون يف حالة الفقر، والفتيات، واألطفال امل       

 .واألطفال املتأثرون بالصراع املسلح يف كازامانسي

 نشر االتفاقية

ولكنها تعرب عن أسفها ألن االتفاقية . تعرب اللجنة عن تقديرها لترمجة االتفاقية إىل لغات معينة ونشرها -٤٤٢
ا وسونينكي وجوال، وألن برامج التوعية      غـري متاحة يف لغات أخرى، كلغات جمتمعات بوالر وسريير وماندينك          

 .والتدريب حول االتفاقية غري متوفرة للفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم

وتوصي الدولةَ الطرف   ) ١٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.44(تعـيد اللجـنة تأكيد توصيتها السابقة         -٤٤٣
، وال سيما بالتعاون الوثيق مع اجملتمع احمللي والزعماء مبواصلة التوعية بأحكام ومبادئ االتفاقية وتعزيز فهمها

الدينـيني، وترمجة االتفاقية إىل مجيع اللغات الرئيسية للبلد وإتاحتها لألطفال، وآبائهم، وغريهم من القائمني               
ن على الرعاية، والفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، واجلمهور عامة، مع إيالء اهتمام خاص لسكا

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ودعم التدريب املتواصل واملنهجي جلميع الفئات            . املـناطق الريفية  
 .املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، كاجملتمع احمللي والزعماء الدينيني

 التعاون مع اجملتمع املدين

فيما يتعلق باملشاركة النشطة للمجتمع املدين يف ترحب اللجنة باملعلومات املضمنة يف تقرير الدولة الطرف  -٤٤٤
إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن التشاور والتعاون مع اجملتمع املدين . إعداد التقرير الدوري الثاين املقدم إىل اللجنة

 .ال يتسمان بطابع رمسي حىت اآلن وال يشمالن مجيع فئات اجملتمع
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واصلة تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري           تشجع اللجنة الدولة الطرف على م      -٤٤٥
 .احلكومية اليت تعمل من أجل تعزيز وإعمال حقوق األطفال وإضفاء الطابع املؤسسي على هذا التعاون

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

 الذي ال يزال يستهدف فئات معينة من األطفال، وخباصة األطفال           تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز       -٤٤٦
اإليدز، /املولـودون خارج إطار الزوجية، واألطفال املعوقون، واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري            

 .والفتيات، وأطفال الشوارع، وطالب املدارس القرآنية

يجية شاملة للقضاء على مجيع أشكال التمييز املمارس        حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استرات       -٤٤٧
 .ضد مجيع الفئات الضعيفة من األطفال

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما تتخذه من                 -٤٤٨
عتمدين يف املؤمتر العاملي تدابري وتضعه من برامج تتصل باالتفاقية ملتابعة تنفيذ سريان اإلعالن وبرنامج العمل امل

، ٢٠٠١ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام 
 . بشأن أهداف التعليم٢٠٠١ لعام ١مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم 

 مصاحل الطفل الفضلى

إال . ت بغية تعزيز احترام مبدأ مصاحل الطفل الفضلى       تالحظ اللجنة ما اختذ من خطوات يف بعض اجملاال         -٤٤٩
 .أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ ال يراعى مراعاة كافية يف املدارس واحملاكم وغريها من املؤسسات

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٥٠

ل يف مصاحل الطفل الفضلى، دون أي       احلرص على إيالء االعتبار الرئيسي للمبدأ العام املتمث        )أ( 
 متييز، وإدماجه كلياً يف مجيع التشريعات املتعلقة باألطفال؛

ضـمان تطبـيق هذا املبدأ أيضاً يف مجيع القرارات السياسية والقضائية واإلدارية، ويف مجيع            )ب( 
 .املشاريع والربامج واخلدمات اليت هتم األطفال

 احترام آراء الطفل

حظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتطبيق مبدأ احترام آراء الطفل، كإنشاء    بينما تال  -٤٥١
برملان لألطفال، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن املواقف اجملتمعية التقليدية حتد على ما يبدو من تعبري األطفال عن                   

 . واحملاكم واملؤسسات األخرىآرائهم حبرية داخل األسرة ويف املدارس واجملتمعات احمللية
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توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لضمان مراعاة آراء األطفال على النحو الواجب داخل                -٤٥٢
. األسرة، ويف املدارس، واجملتمعات احمللية، واحملاكم، ويف إطار اإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، ويف اجملتمع عموماً              

وصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باالضطالع حبمالت للتوعية يف صفوف اجلمهور           ، ت ١٢وخبصـوص تنفيذ املادة     
عامـة، مبـن فيه اجملتمعات احمللية التقليدية من خالل الزعماء الدينيني، وذلك باستخدام وسائط اإلعالم ووسائل                 

 اعتمدهتا اللجنة يف يوم وعالوة على ذلك، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف للتوصيات اليت. االتصال التقليدية
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥مناقشتها العامة حول حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه، املعقود يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ(، والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 تسجيل املواليد

ى تسجيل املواليد، كحملة تسجيل املواليد وإشراك السلطات        ترحب اللجنة باجلهود املبذولة للتشجيع عل      -٤٥٣
غري أهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوتات . البلدية والزعماء الدينيني وزعماء اجملتمعات احمللية يف عملية التسجيل

 .بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف هذا الصدد

جهودها الرامية إىل التسجيل املنهجي جلميع األطفال املولودين      توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة       -٤٥٤
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على بدء       . داخـل األراضـي الوطنية، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية          

 .تسجيل األطفال الذين مل يتم تسجيلهم حىت اآلن

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١رتان  والفق١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥و

 الرعاية البديلة

 وخباصة  -تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف بصدد إنشاء مراكز لرعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين                  -٤٥٥
إال أهنا ال تزال قلقة إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة هلذا           . لبلد يف خمتلف مناطق ا    -األطفـال اليـتامى واملتخلى عنهم       

 .املشروع والالزمة إلنشاء هذه املراكز بالفعل وتزويدها مبا يكفي من املرافق املناسبة والكافية واملوظفني املدربني

ل احملرومني من   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء مراكز لرعاية األطفا            -٤٥٦
رعاية الوالدين يف شىت أحناء البلد، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، وتوفري املوارد املالية والبشرية الكافية 

 .إلجناز هذه املشاريع

 التبين

ع بينما تالحظ اللجنة أن التبين على الصعيد احمللي مياَرس على نطاق واسع داخل األسرة املوسعة واجملتم                -٤٥٧
وفقـاً للتقالـيد واألعراف، فإهنا ال تزال قلقة إزاء االفتقار إىل اللوائح املناسبة اليت تنظم التبين وتضمن تسجيل                   

 .حاالت التبين على النحو الواجب
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توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة حىت يوىل االعتبار الرئيسي ملصاحل الطفل                -٤٥٨
 :احل إجراءات التبين، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يليالفضلى يف مجيع مر

تنظيم التبين على الصعيد احمللي داخل األسرة املوسعة واجملتمع احمللي، وفقاً ألحكام االتفاقية              )أ( 
 بغية تعزيز محاية حقوق الطفل املتَبىن؛

ملتعلقة حبماية األطفال والتعاون     ا ١٩٩٣استكمال عملية التصديق على اتفاقية الهاي لعام         )ب( 
 .يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 العقوبة البدنية

بيـنما تالحظ اللجنة أن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس، فإهنا تشعر بالقلق ألن القانون ال حيظر هذه      -٤٥٩
 .ملؤسساتالعقوبة داخل األسرة وألن العقوبة البدنية متاَرس يف املدارس وغريها من ا

 ٢٠٠٦ لعام   ٨توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                -٤٦٠
 :بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

اً صرحياً يف مجيع األماكن، مبا      تعديل مجيع القوانني ذات الصلة لضمان حظر العقوبة البدنية حظر          )أ( 
 فيها األسرة والسجون ومراكز الرعاية البديلة، واحلرص على اإلنفاذ الفعال هلذه القوانني، مبا يف ذلك يف املدارس؛

توعـية وتثقيف اآلباء واألوصياء والفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم عن طريق               )ب( 
ر حول األثر الضار للعقوبة البدنية وتشجيع أشكال التأديب اإلجيايبة وغري االضطالع حبمالت لتثقيف اجلمهو

 .العنيفة كبديل للعقوبة البدنية

 سوء املعاملة واإلمهال

ولكنها تشعر بالقلق   . ترحب اللجنة باجلهود املبذولة حلماية األطفال من االعتداء اجلنسي وإساءة املعاملة           -٤٦١
 . والدعم النفسي واالجتماعي، فضالً عن عدم توفر املساعدة القانونية واملادية للضحاياإزاء انعدام التدابري الوقائية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٦٢

 االضطالع حبمالت توعية، مع إشراك األطفال، ملنع ومكافحة إيذاء األطفال وإمهاهلم؛ )أ( 

 االعتداء اجلنسي وإساءة املعاملة ورصدها      ضـمان وجـود نظام فعال لتلقي التقارير بشأن         )ب( 
 والتحقيق فيها بطريقة تراعي ظروف الطفل، وضمان احترام خصوصية الضحايا وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛

 .ضمان توفري الدعم النفسي والقانوين لألطفال من ضحايا االعتداء أو اإلمهال )ج( 
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مني العام عن قضية العنف ضد األطفال، تالحظ اللجنة مع ويف ضوء الدراسة املتعمقة اليت أجراها األ      -٤٦٣
 إىل  ٢٣الـتقدير مشاركة الدولة الطرف يف املشاورة اإلقليمية يف غرب ووسط أفريقيا، املعقودة يف مايل من                 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باالستناد إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ ما            . ٢٠٠٥مايو  / أيـار  ٢٥
إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين واجلنسي يلزم من 

والنفسـي، والسعي بنشاط ألجل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف               
 .واإليذاء هذه والتصدي هلا

ه الدولة الطرف لتقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء        وعـالوة عـلى ذلك، تود اللجنة أن توجه انتبا          -٤٦٤
 وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري        (A/61/299)دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        

 .املالئمة لتنفيذ التوصيات الشاملة وكذلك التوصيات احملددة املضمنة يف هذا التقرير

 اية خدمات الصحة األساسية والرع-٥
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

بينما ترحب اللجنة مبا ُيضطلع به من برامج تتعلق حباالت اإلعاقة وبارتفاع عدد هذه الربامج، فإهنا تشعر  -٤٦٥
كما .  إحصائية تعكس بدقة وضع األطفال املعوقني يف الدولة الطرف         بـالقلق إزاء عدم توفر معلومات وبيانات      

يسـاور اللجـنة القلق إزاء ندرة اخلدمات اليت حيصل عليها األطفال املعوقون وعجز اإلطار القانوين عن معاجلة                  
 . االحتياجات احملددة لألطفال املعوقني

مة للقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك قواعد األمم         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالز        -٤٦٦
والتوصيات اليت ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (املـتحدة املوحـدة بشـأن حتقيق تكافؤ الفـرص للمعوقني         

أكتوبر / تشرين األول  ٦اعـتمدهتا اللجـنة يف يوم املناقشة العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني، املعقود يف               
١٩٩٧) CRC/C/69٣٣٩ إىل ٣١٠رات ، الفق:( 

مواصلة تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ويف اجملتمع بوسائل منها              )أ( 
إيـالء مزيد من االهتمام للتدريب اخلاص للمدرسني وهتيئة البيئة املادية، مبا فيها املدارس واملرافق الرياضية                

 قبال األطفال املعوقني؛والترفيهية ومجيع املناطق العامة األخرى الست

 اعتماد إطار قانوين شامل وقائم على احلقوق ملعاجلة االحتياجات احملددة لألطفال املعوقني؛ )ب( 

 تنفيذ مجيع األحكام ذات الصلة يف التشريعات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني؛ )ج( 

 . املعوقنياالضطالع حبمالت للتوعية تشرك األطفال وتركز على األطفال )د( 
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 الصحة واخلدمات الصحية

ترحب اللجنة بارتفاع النسبة املخصصة للصحة من الناتج احمللي اإلمجايل، وبالربنامج الوطين لتحسني التغذية،               -٤٦٧
على أهنا ال تزال قلقة إزاء      . ومبـا توليه اخلطة الوطنية للصحة من أولوية للحد من معدالت وفيات األطفال واألمهات             

ل الوصول إىل اخلدمات الصحية بني خمتلف املناطق واملقاطعات واستمرار املعدالت املرتفعة لوفيات األمهات      تفاوت سب 
كما يساور اللجنة القلق إزاء     . واألطفـال، وارتفاع معدل سوء التغذية يف صفوف األطفال، وانتشار حاالت املالريا           

 . قد حتد من االنتفاع باخلدمات الصحية املالئمة اليت)املشاركة يف تكاليف العالج(الرسوم الواجبة الدفع 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٦٨

مضـاعفة جهودهـا لضـمان وصول اجلميع إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية اخلاصة               )أ( 
 باألمهات واألطفال، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية؛

مة ملكافحة سوء التغذية واملالريا وتوسيع نطاق التحصني ليشمل أكرب اختاذ مجيع التدابري الالز )ب( 
 عدد ممكن من األطفال واألمهات؛

 مواصلة تعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية دون سواها إىل أن يبلغ الرضيع ستة أشهر؛ )ج( 

 .إلغائهامع النظر يف " املشاركة يف تكاليف العالج"إعادة النظر يف املمارسة القائمة على  )د( 

 صحة املراهقني

مراكز تقدمي  (ترحـب اللجنة مبشروع النهوض بالشباب وبإنشاء مراكز لتقدمي املشورة يف هذا السياق               -٤٦٩
غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حاالت احلمل يف صفوف املراهقات، وعدم            . )املشـورة إىل املـراهقني    

 .م خدمات الصحة العقلية اخلاصة باملراهقنيكفاية اخلدمات الصحية اإلجنابية وانعدا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٧٠

تعزيز التثقيف املتاح للمراهقني بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف املدارس، بغية              )أ( 
مع ضمان احلصول احلد من انتشار حاالت احلمل يف صفوف املراهقات وتقدمي املساعدة الالزمة إىل هذه الفئة 

 على الرعاية الصحية والتعليم؛

تعزيز خدمات املشورة املتعلقة بالصحة العقلية اليت تراعي خصوصيات املراهقني والتعريف هبا  )ب( 
 وإتاحتها للمراهقني؛

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية        ٢٠٠٣ لعام   ٤مراعاة تعليق اللجنة العام رقم       )ج( 
 .حقوق الطفل
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

تسلِّم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة املوارد املخصصة يف امليزانية ملكافحة فريوس نقص                -٤٧١
اإليدز، وترحب بقرار رئيس السنغال توفري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي جماناً لكل             /املناعة البشري 

ن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم كفاية محالت التوعية وافتقار األقاليم الرئيسية واملناطق الريفية               غري أ . احملـتاجني 
 .أو املتأثرين به/ملراكز املشورة والعالج اليت تقدم املساعدة لألطفال املصابني بالفريوس و

 ٢٠٠٣ لعام ٣ة العام رقم توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجن -٤٧٢
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص         /بشـأن فريوس نقص املناعة البشري     

 :اإليدز وحقوق اإلنسان/املناعة البشري

اإليدز، وال سيما بإيالء    /إشـراك األطفـال يف برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشري           )أ( 
 اإليدز؛/تمام لقضية األطفال وفريوس نقص املناعة البشرياملزيد من االه

 تعزيز جهودها الرامية إىل منع انتقال اإلصابة بالفريوس من األم إىل الطفل؛ )ب( 

اإليدز، مبا يف ذلك عن     /مضـاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري          )ج( 
  البلد، ومن خالل محالت التوعية؛طريق توفري وسائل منع احلمل يف خمتلف أحناء

 مرض اإليدز واملتأثرين به؛/منع التمييز ضد األطفال املصابني بالفريوس )د( 

 .تعزيز ما يقدم من محاية ودعم إىل يتامى مرض اإليدز   )ه( 

 املمارسات التقليدية الضارة

ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية    تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي             -٤٧٣
ولكنها ال تزال قلقة إزاء     .  الذي حيظر هذه املمارسة    ٠٥-٩٩وترحب بوجه خاص بإصدار القانون رقم       . لألنثى

اسـتمرار املمارسات الضارة بالفتيات، مبا فيها تشويه أعضائهن التناسلية، والزواج املبكر والقسري، وغريها من      
 .وأد اإلناثأشكال العنف الناشئة مثل 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٧٤

مواصلة محالت التوعية ملكافحة واستئصال ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وغريها   )أ( 
 من املمارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال، وال سيما الفتيات، وبقائهم ومنوهم؛

وعية القائمني هبذه املمارسات واجلمهور عامة للتشجيع على        االضـطالع بربامج لتثقيف وت     )ب( 
تغيري املواقف التقليدية والثين عن املمارسات املؤذية، والعمل مع األسرة املوسعة والزعماء التقليديني والدينيني 

 ودعم األشخاص الذين يقومون ببتر األعضاء التناسلية لألنثى إلجياد موارد بديلة للدخل؛
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 فيما يتصل بأمور منها حظر ممارسة بتر أجزاء من          ٠٥-٩٩على تنفيذ القانون رقم     احلرص   )ج( 
األعضاء التناسلية لألنثى ومجيع األشكال األخرى لتشويه األعضاء التناسلية، وضمان مقاضاة املسؤولني عن             

 .هذه املمارسات

 مستوى املعيشة

أثر الفقر بوضع خطط للعمل االقتصادي وبرامج إمنائية        تنوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود للحد من            -٤٧٥
عـلى الصعيدين الوطين واإلقليمي، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء وضع الفئات املستضعفة من األطفال املنحدرين من                   

 .أسر منخفضة الدخل واألوضاع املعيشية املتردية للغاية لسكان املناطق النائية والريفية على وجه اخلصوص

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل تقدمي الدعم واملساعدة املادية، مع التركيز بوجه                -٤٧٦
 .خاص على األسر األكثر هتميشاً وحرماناً، وضمان متتع األطفال قدر اإلمكان حبقهم يف مستوى معيشي الئق

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

الربنامج الوطين  (تسلم اللجنة مبا حتقق من إجنازات كبرية يف جمال التعليم وتنفيذ مبادرة الطفولة املبكرة                -٤٧٧
وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ارتفاع معدل التسجيل يف املدرسة وال سيما يف صفوف     . )لبيوت صغار األطفال  

كما تعرب اللجنة عن تقديرها     .  الدولة الطرف لتحسني مؤهالت املدرسني     الفتـيات، واجلهـود اليت تضطلع هبا      
إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء . للمشروع احلكومي الرامي إىل حتديث املدارس القرآنية وحتسني جودة التعليم فيها

دالت األمية املرتفعة يف    اخنفاض معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي، وال سيما يف املناطق الريفية، واستمرار مع            
صفوف األطفال، واخنفاض مستوى تأهيل املدرسني وعددهم، وارتفاع معدل التسرب يف صفوف األطفال، وعدم 
كفاية الدعم املقدم إىل األطفال املعوقني، واستبعاد الفتيات احلوامل من املدرسة عمالً بالتعميم اإلداري الداخلي               

 .الصادر عن جملس التعليم

 ٢٠٠١ لعام   ١صي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم               تو -٤٧٨
 :بشأن أهداف التعليم

 مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التدريب الكايف للمدرسني؛ )أ( 

 واألقل منواً،   ضمان تكافؤ فرص التعليم جلميع اإلناث والذكور يف املناطق احلضرية والريفية           )ب( 
ومضـاعفة جهودهـا لزيادة معدل التسجيل يف التعليم االبتدائي زيادة كبرية، وإيالء اهتمام خاص ملعاجلة                 

 التفاوتات بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛

 تنفيذ التدابري الالزمة للحد من معدالت التسرب؛ )ج( 

وامل من مواصلة تعليمهن على أساس القدرات الفردية إلغاء التعميم اإلداري الذي مينع الفتيات احل )د( 
 .١٩٩٠ من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه لعام ١١ من املادة ٦لكل فتاة، وفقاً ألحكام الفقرة 
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 ،٣٧من املادة ) د (-) ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨واملواد 

 األطفال املتأثرون بالصراع املسلح

. ترحب اللجنة مبا وردها من معلومات عن حتسن حالة األطفال املتأثرين بالصراع املسلح يف كازامانسي               -٤٧٩
ولكنها ال تزال قلقة ألن االحتياجات املادية والنفسية واالجتماعية لألطفال املشردين ال ُتعاجل بالقدر الكايف وألن      

 .ة اليت خلفها الصراع ال تزال تشكل خطراً على السالمة اجلسدية لألطفال الذين يعيشون يف املنطقةاأللغام األرضي

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل، عند                 -٤٨٠
بالصراع وضمان إعادة اندماجهم يف اجملتمع،  االقتضاء، ملعاجلة االحتياجات املادية والنفسية لألطفال املتأثرين        

 .فضالً عن إزالة األلغام يف مناطق الصراع السابقة

 أطفال الشوارع

بيـنما تـنوه اللجـنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للدفاع عن حقوق أطفال الشوارع وتلبية                  -٤٨١
 .ع واألطفال املتسولني يف الدولة الطرفاحتياجاهتم، فإهنا ال تزال قلقة إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوار

توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بالدفاع عن حقوق أطفال الشوارع واألطفال املتسولني وتلبية                 -٤٨٢
 :احتياجاهتم وبتيسري إعادة ادماجهم يف اجملتمع من خالل التدابري التالية

ى صورة دقيقة ألسباب    االضـطالع بدراسـة وتقييم حلالة هؤالء األطفال بغية احلصول عل           )أ( 
 الظاهرة وحجمها؛

وضع وتنفيذ سياسة شاملة تقوم على املشاركة النشطة ألطفال الشوارع واألطفال املتسولني             )ب( 
واملـنظمات غري احلكومية وهتدف إىل معاجلة األسباب اجلذرية إلثناء األطفال عن التسول ومنعه واحلد منه،                

ارع احلماية الالزمة وخدمات الرعاية الصحية الكافية والتعليم وغري وتوفـر لألطفال املتسولني وأطفال الشو   
 . ذلك من خدمات إعادة اإلدماج يف اجملتمع

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

غري . تالحظ اللجنة مع التقدير وضع مشاريع هتدف إىل حتسني املنهج الدراسي لطالب املدارس القرآنية              -٤٨٣
بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني وال سيما إزاء املمارسة الراهنة للمرابطني الذين يديرون              أهنـا تشـعر     

املـدارس القرآنية والذين يستغلون الطالب على نطاق واسع لتحقيق كسب اقتصادي، فيستخدموهنم يف احلقول               
مل غري املشروع لكسب املال، الزراعـية أو يف الشـوارع ألغراض التسول أو االضطالع بأشكال أخرى من الع     

 .وحيرموهنم بذلك من احلصول على اخلدمات الصحية وحتصيل العلم والعيش يف ظروف معيشية الئقة
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 :تكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة وتوصي الدولة الطرف مبا يلي -٤٨٤

طفال القادمون من   اختـاذ تدابري إضافية لضمان متتع طالب املدارس القرآنية، مبن فيهم األ            )أ( 
 البلدان اجملاورة، حبقوقهم األساسية على حنو فعال، ومحايتهم من شىت أشكال االستغالل والتمييز؛

االضـطالع بـاجلهود الالزمة إلنشاء نظام فعال لرصد حالة هذه الفئات من جانب الدولة                )ب( 
 احمللية؛الطرف، وذلك بالتعاون الوثيق مع الزعماء الدينيني وزعماء اجملتمعات 

وضع برامج لدعم األسرة، مبا يف ذلك تنظيم محالت للتوعية بغية إعادة إدماج هؤالء األطفال  )ج( 
 .يف كنف األسرة

تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع استخدام الفتيات كخادمات يف املنازل وتعرضهن                -٤٨٥
 أهنا تشعر بالقلق إزاء تفشي هذه الظاهرة اليت هتدد صحة الطفلة            غري. لالسـتغالل االقتصادي واالعتداء اجلنسي    

 .وسالمتها اجلسدية وتعليمها

 :توصي اللجنة  الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٤٨٦

 اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتوعية باألخطار اليت تواجهها الفتاة اليت ُتستخدم كخادمة مرتلية؛ )أ( 

 ىل محاية الفتيات من االستغالل االقتصادي؛َسن قوانني هتدف إ )ب( 

مضـاعفة جهودها للقضاء على عمل األطفال، وال سيما عن طريق معاجلة األسباب اجلذرية       )ج( 
 لالستغالل االقتصادي لألطفال من خالل القضاء على الفقر وضمان الوصول إىل التعليم؛

بشأن ١٣٨فاقييت منظمة العمل الدولية رقم اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان التنفيذ الفعال الت )د( 
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء      ١٨٢احلد األدىن لسن االستخدام ورقم      

 عليها، اللتني صدقت عليهما الدولة الطرف؛

 .التماس التعاون التقين من منظمة العمل الدولية واليونيسيف  )ه( 

 ي لألطفال واالجتار هبماالستغالل اجلنس

. ترحب اللجنة مبا ُيبذل من جهود بغية التوعية باالستغالل اجلنسي لألطفال ومحايتهم من هذه الظاهرة               -٤٨٧
 :إالّ أهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلي

عدم توفر بيانات بشأن االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك السياحة اجلنسية ونقل األطفال إىل الدولة  )أ( 
 ف لالجتار هبم؛الطر

 أو املساعدة على تعافيهم؛/عدم توفر احلماية لألطفال من ضحايا االستغالل اجلنسي و )ب( 
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 انعدام التشريعات الرامية إىل محاية األطفال من االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك يف السياحة اجلنسية؛ )ج( 

عالقات جنسية مع فتاة دون الثانية عشرة  اليت حتظر إقامة ةعدم تنفيذ التشريعات القائمة، كاملاد )د( 
 ). من قانون العقوبات٣٠٠املادة (من العمر 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٨٨

 املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص وغريه من أشكال ٠٢-٢٠٠٥ضمان تطبيق القانون رقم  )أ( 
يت حتظر إقامة عالقات جنسية مع فتاة دون الثانيـة         االسـتغالل، وتنفيذ املادة املضّمنة يف قانون العقوبات ال        

 عشرة من العمر؛

تعزيز التدابري القانونية اليت حتمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك االجتار هبم،  )ب( 
 واستغالهلم يف املواد اإلباحية ويف البغاء ويف السياحة اجلنسية؛

 أولوياهتا وضمان تقدمي التعليم والتدريب واملساعدة       إدراج املسـاعدة عـلى التعايف ضمن       )ج( 
 النفسية واملشورة إىل الضحايا، وجتنب إيداع الضحايا ممن ال يتسىن هلم العودة إىل أسرهم يف املؤسسات؛

تقدمي التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني  )د( 
 لقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، على حنو يراعي ظروف الطفل وحيترم مبدأ السرية؛على كيفية ت

تنفـيذ السياسات والربامج املالئمة ألغراض الوقايـة ومساعـدة األطفال الضحايا على التعايف              )ه( 
كافحة االستغالل اجلنسي   وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمع وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتـر العاملي مل              

 .٢٠٠١ وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام ١٩٩٦التجاري لألطفال الذي ُعقد يف عام 

 تعاطي املخدرات

تالحظ اللجنة أن تعاطي املخدرات ميثل مشكلة اجتماعية ناشئة يف صفوف الشباب، وتعرب عن أسفها                -٤٨٩
ت املتعلقة بالتشريعات واإلجراءات القائمة لكبح استهالك وتعاطي املخدرات يف          إزاء انعـدام البيانات واملعلوما    

 .صفوف الشباب

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ التدابري الالزمة ملنع تناول املسكرات وتعاطي املخدرات يف      -٤٩٠
 باألطفال من ضحايا    صفوف األطفال واحلد منهما، ودعم برامج التعايف وإعادة االندماج االجتماعي اخلاصة          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقين من جهات منها           . تعـاطي املخـدرات واملسكرات    
 .منظمة الصحة العاملية واليونيسف

 قضاء األحداث

تعزيز احلماية القانونية   "ترحـب اللجـنة باجلهود املبذولة يف جمال قضاء األحداث، وال سيما مشروع               -٤٩١
إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء قلة القضاة املتخصصني يف شؤون األحداث، وعدم ". اث يف السنغاللألحد
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كما يساور اللجنة   . احلاصلني على تدريب كاف    كفايـة حماكم األحداث، والعدد احملدود للمربني االجتماعيني       
 .ن الفتيات يودعن يف السجون املخصصة للكبارالقلق ألنه ال ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية كمالذ أخٍري فقط، وأل

حتث اللجنة الدولة الطرف، يف سياق إصالح نظامها القانوين، على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء  -٤٩٢
 من االتفاقية، وقواعد األمم املتحدة       ٣٩ واملادة   ٤٠ واملادة   ٣٧من املادة   ) ب(األحداث، وال سيما الفقرة     

، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح       )قواعد بيجني (ا إلدارة شؤون قضاء األحداث      النموذجية الدني 
قواعد (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم          )مبادئ الرياض التوجيهية  (األحـداث   

ية، وذلك يف ضوء يوم املناقشة      ، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائ          )هافانا
، الفقرات CRC/C/46 (١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣العامة بشأن قضاء األحداث الذي عقدته اللجنة يف 

 :وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي). ٢٣٨ � ٢٠٣

ارة نظام قضاء    مواصلة تقدمي التدريب بشأن املعايري الدولية ذات الصلة إىل املسؤولني عن إد            )أ( 
 األحداث؛

 ضمان أالّ ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة؛  )ب( 

حتسني ظروف االحتجاز، يف احلاالت اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمراً حمتوماً، واحلرص  )ج( 
 ق مستقلة عن تلك املخصصة للكبار؛على إيداع احملتجزين من األشخاص دون الثامنة عشرة يف مراف

ضـمان حصـول األشخاص دون الثامنة عشرة على املساعدة القانونية املناسبة وخدمات              )د( 
 الدفاع، فضالً عن توفري آلية لتلقي  الشكاوى تتسم باالستقاللية والفعالية وتراعي خصوصيات األطفال؛

 والتدريب على املهارات احلياتية، وتوفري      إتاحـة فرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين          )ه( 
 خدمات التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع للمحكوم عليهم واملفرج عنهم من األشخاص دون الثامنة عشرة؛

 إنشاء حماكم متخصصة يف قضاء األحداث يف شىت أحناء البلد؛ )و( 

ملشترك بني الوكاالت املعين بقضاء     مواصلة التماس املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة ا         )ز( 
 .األحداث

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق              -٤٩٣
 . على التوايل٢٠٠٦أبريل /ان ونيس٢٠٠٥ديسمرب /الطفل، اللذين حلّ موعد تقدميهما يف كانون األول

  املتابعة والنشر� ٩

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ                  -٤٩٤
، وحكومات  إجـراءات مـنها إحالـتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو أعضاء الديوان أو أية هيئة مماثلة، وإىل الربملان                  

 .وبرملانات الواليات واألقاليم، حسب احلالة، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف كذلك بإتاحة تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها               -٤٩٥
مدهتا اللجنة على نطاق واسع بلغات البلد للجمهور        ذات الصلة اليت اعت   ) املالحظات اخلتامية (والتوصـيات   

عامـة ومـنظمات اجملـتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش والوعي         
 .باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم� ١٠

١امس ضمن تقرير موحد حبلول      تدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الثالث والرابع واخل            -٤٩٦
وينبغي أال  . وهذا تدبري استثنائي ناتج عن ضخامة عدد التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً           . ٢٠١١مـارس   /آذار

وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها ). CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠يتجاوز عدد صفحات التقرير 
 . تنص عليه االتفاقيةبعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً ملا

 مجهورية الكونغو: املالحظات اخلتامية

 ١١٧٩ و١١٧٧يف جلستيها ) CRC/C/COG/1(نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل جلمهورية الكونغو      -٤٩٧
 ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩، املعقودتـني يف     )1179 و CRC/C/SR.1177انظـر   (

 :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦مرب سبت/ أيلول٢٩املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتلقيه بعد تأخري دام سبع                  -٤٩٨
ويقدم التقرير معلومات مفصَّلة عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف              . سـنوات 

وحتيط اللجنة علماً، مع االرتياح، بالردود اخلطية . مجهورية الكونغو فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
 .، ما مسح بزيادة فهم أوضاع األطفال يف مجهورية الكونغو)CRC/C/COG/Q/1(على قائمة املسائل اليت أعدهتا 

 والبنَّاء مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف، وتأسف كما تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح -٤٩٩
لعدم متكُّن العديد من اخلرباء من خمتلف الوزارات والوكاالت من حضور اجللسة بسبب ما واجهوه من صعوبات              

 .للحصول على تأشرية دخول

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :ترحب اللجنة مبا يلي -٥٠٠

 نونية لألطفال ضمن وزارة العدل؛إنشاء دائرة للحماية القا )أ( 

 إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات معنية مبتابعة اتفاقية حقوق الطفل؛ )ب( 
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 . يرميان إىل حتسني وضع الطفل٢٠٠٨-٢٠٠٤اعتماد برنامج استراتيجي وإطار للعمليات للفترة  )ج( 

 :كما ترحب اللجنة بالتصديق على االتفاقيات التالية -٥٠١

 ؛١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ بشأن إلغاء العمل اجلربي، يف ١٠٥ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية )أ( 

 تشرين  ٢٦ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، يف        ١٣٨اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ب( 
 ؛١٩٩٩نوفمرب /الثاين

األطفال واإلجراءات  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل   ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ج( 
 .٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣الفورية للقضاء عليها، يف 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة 

 التشريعات

شريعاهتا هبدف ضمان ترحـب اللجـنة بعزم الدولة الطرف على اعتماد قانون حلماية الطفل ومراجعة ت          -٥٠٢
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن تقرير الدولة الطرف ال يقدم معلومات كافية عن الوضع . تطابقها مع االتفاقية

 .الراهن ملراجعة التشريعات الوطنية والقوانني اجلديدة املتعلقة حبقوق الطفل

بح متطابقةً مع مبادئ وأحكام     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتحسني وتنسيق تشريعاهتا لكي تص           -٥٠٣
 .االتفاقية، وباعتماد قانون شامل حلماية الطفل جيسد احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

 التنسيق

تالحظ اللجنة أن العديد من وزارات الدولة الطرف تتقاسم املسؤولية املتعلقة بإعمال حقوق الطفل وأنه             -٥٠٤
ا موارد كافية للقيام بصورة فعالة بتنسيق مجيع األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ         ال توجد آلية أنيطت هبا والية قوية وهل       

 .أحكام االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية دائمة وفعالة، مثل جلنة الطفل، ُتسند إليها والية قوية لكي                 -٥٠٥
الرامية إىل اإلعمال الكامل حلقوق تقـوم بصورة فعالة بتنسيق مجيع التشريعات والتدابري وغريها من الربامج      

كما ينبغي تزويد آلية التنسيق هذه باملوارد البشرية واملالية الكافية لكي           . الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية    
 .تتمكن من الوفاء بواليتها بفعالية، وينبغي أن تضم هذه اآللية جهات فاعلة من اجملتمع املدين

 خطة العمل الوطنية

، اللذين وضعا بدعم ٢٠٠٨-٢٠٠٤للجنة باعتماد الربنامج االستراتيجي وإطار العمليات للفترة ترحب ا -٥٠٦
، واللذين يرميان إىل حتسني حالة الطفل يف جماالت متعددة مثرية           )اليونيسيف(مـن منظمة األمم املتحدة للطفولة       
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صصة للربنامج االستراتيجي وإطار    ومـع ذلـك، تأسف اللجنة النعدام املعلومات املتعلقة باملوارد املخ          . للقلـق 
 .العمليات، وآليات التقييم والرصد املتعلقة باإلطار، والنتائج احملققة حىت اآلن

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يغطي الربنامج االستراتيجي وإطار العمليات حقوق الطفل              -٥٠٧
ثيقة الصادرة عن الدورة االستثنائية اليت عقدهتا       املنصـوص عليها يف االتفاقية تغطية شاملة ومبراعاة نتائج الو         

، كما  )، املرفق ٢٧/٢ -القرار دإ   " (عامل صاحل لألطفال  " بعنوان   ٢٠٠٢اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام       
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد اعتمادات حمددة يف . توصيها بتحديد أهداف ملموسة حمددة الزمن

كما . ع آليات مناسبة للمتابعة من أجل التنفيذ الكامل للربنامج االستراتيجي وإطار العمليات           امليزانية وبوض 
توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد خطة العمل بآلية للتقييم لكي يتم بصورة منتظمة تقييم التقدم                 

 .احملرز وحتديد أوجه النقص احملتملة

 الرصد املستقل

اً، مع االرتياح، بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب وسيط اجلمهورية فـيما حتيط اللجنة علم    -٥٠٨
وتعرب . ، تعرب عن أسفها ألن مهميت هاتني املؤسستني حمدودة فيما يتعلق بتمتع الطفل حبقوقه             )أمـني املظامل  (

 .اللجنة عن مزيد من القلق إزاء املوارد احملدودة املخصصة ملكتب الوسيط

أمني (نة الدولة الطرف بأن تسند إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب وسيط اجلمهورية توصي اللج -٥٠٩
، والية مناسبة لتمكينهما من رصد تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين ومعاجلة الشكاوى الفردية، وكذلك       )املظامل

صي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة التعليق ويف هذا الصدد، تو. القضايا اهليكلية والشاملة املتعلقة حبقوق الطفل
 بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             ٢٠٠٢ لعام   ٢العام رقم   

، بإنشاء وظيفة   )، املرفق ٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة      (واملـبادئ املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية       
 يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أو ملفوض مستقل معين بالطفل خارج اللجنة، يتم ملؤها على                ملفـوض خاص  

الـنحو الواجب مبوظف مدرب قادر على معاجلة الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل، وضمان أن يتم إعالم                 
ضاً بضمان ختصيص   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أي    . األطفـال بصـورة جيدة عن دور هذه املؤسسة وأنشطتها         

 .املوارد املالية الكافية هلاتني املؤسستني وبالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف

 املوارد من أجل الطفل

فـيما حتـيط اللجـنة علماً جبهود الدولة الطرف لزيادة املوارد املخصصة للخدمات الصحية والتعليمية          -٥١٠
وترحب . ن هذه املوارد غري كافية لتغطية املتطلبات األساسية للطفلواالجتماعية املقدمة للطفل، يساورها القلق أل

اللجنة باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على الفساد، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء األثر السليب                  
ة، مبا يف ذلك احلق للفساد على ختصيص املوارد اليت هي بالفعل حمدودة، لتحسني تعزيز ومحاية حقوق الطفل بفعالي

 .يف التعليم والصحة

 من االتفاقية من خالل     ٤توصـي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة             -٥١١
 إيـالء األولويـة للمخصصات يف امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل،              
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مجموعات احملرومة اقتصادياً، مبن فيهم أطفال السكان األصليني وأطفال         وال سـيما األطفـال املنـتمني لل       
كما توصي اللجنة الدولة ". إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل"الشوارع 

 .الطرف مبواصلة وتعزيز إجراءاهتا ملنع الفساد والقضاء عليه يف مجيع قطاعات اجملتمع

 ناتمجع البيا

تعرب اللجنة عن ارتياحها إلنشاء وحدة مسؤولة عن مجع ونشر البيانات املتعلقة حبالة الطفل، وترحب                -٥١٢
 اليت مت إعدادها مبساعدة تقنية من اليونيسيف واليت تتضمن مجع البيانات عن حالة الطفل  ٢٠٠٦خبطة العمل لعام    

نهجية منتظمة جلمع البيانات وحتليل البيانات املبوبة يف        ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود م        . واملرأة
 . مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق باألطفال املنتمني للمجموعات الضعيفة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع نظام جلمع البيانات عن مجيع جماالت االتفاقية بشكل يسمح                 -٥١٣
 وينبغي إيالء اهتمام خاص للمجموعات اليت هي حباجة حلماية خاصة، مبن فيها أطفال              .بتبويـبها وحتليـلها   

السـكان األصـليني وأطفال الشوارع واألطفال املودعون يف مؤسسات للرعاية البديلة، واألطفال املتبّنون              
لة الطرف على   كما تشجع اللجنة الدو   . ، واألطفال املعوقون، واألطفال املعيلون ألسرهم     "بصورة غري رمسية  "

استخدام مثل هذه البيانات عند صياغة السياسات والربامج بغية تنفيذ االتفاقية بفعالية، ومواصلة تعاوهنا مع               
 .اليونيسيف يف هذا اجملال والتفكري يف نشر تقرير إحصائي سنوي عن تنفيذ االتفاقية

 نشر املعلومات والتدريب والتوعية

م نشر االتفاقية يف صفوف األطفال واآلباء والبالغني العاملني مع الطفل ومن            يساور اللجنة القلق إزاء عد     -٥١٤
 .أجله وال سيما يف املناطق الريفية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان التوعية بأحكام االتفاقية وفهمها من ِقَبل البالغني                -٥١٥
 .وعي مببادئ االتفاقية وأحكامها يف املناطق الريفية والنائيةواألطفال على السواء، وبإحراز مزيد من التقدم لبث ال

كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري التدريب الفعال واملنتظم جلميع الفئات املهنية العاملة مع                -٥١٦
الطفـل ومن أجله، مبن فيها القضاة واحملامون وموظفو إعمال القانون واملدرسون واملدرسات واإلداريون يف               

 .دارس واملوظفون الصحيون واألطباء النفسيون واملرشدون االجتماعيون يف مجيع مناطق البالدامل

 التعاون مع اجملتمع املدين

يساور اللجنة القلق إزاء الدور احملدود نسبياً الذي يؤديه اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية،  -٥١٧
 .، وال سيما يف املناطق الريفيةيف تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها

توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع املشاركة النشطة واملنتظمة للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا  -٥١٨
فـيها املـنظمات غري احلكومية، يف تعزيز وتنفيذ حقوق الطفل، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك من                

 .ابعة العمل باملالحظات اخلتامية للجنةخالل زيادة مشاركتها يف مت



CRC/C/43/3 
Page 112 

 

 التعاون الدويل

حتيط اللجنة علماً بأنه جيري حالياً تنفيذ برامج ومشاريع بالتعاون مع املنظمات الدولية أو اإلقليمية                -٥١٩
 ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة. أو احلكومية الدولية أو غري احلكومية املعنية، وال سيما مع اليونيسيف

الطـرف مبواصـلة وتعزيز التعاون الواسع النطاق واملفتوح مع املنظمات املعنية بغية االستفادة بالكامل من                
 .خرباهتا وكفاءهتا، وذلك من أجل مجلة أمور منها تنسيق املساعدة الدولية

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 املالحظات العامة

ماً بأن النظرة التقليدية للطفل يف جمتمع الكونغو قد تتعارض مع تعريف الطفل املنصوص              حتيط اللجنة عل   -٥٢٠
علـيه يف االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بسن البلوغ، ألن اآلراء التقليدية تعترب أن االنتقال من مرحلة النمو من                    

  اللجنة القلق ألن األطفال،     ويساور. خـالل اللعـب والتعـلم إىل مرحلة العمل والزواج حيدث بصورة مبكرة            
وال سيما الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية، ُيستبعدون من التمتع الكامل حبقوقهم، وال سيما فيما يتعلق                 

 .مبراعاة مصاحلهم الفضلى، واحترام آرائهم، والنمو الكامل إلمكاناهتم الفردية

 األطفال املوجودين على أراضيها جبميع احلقوق       حتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع مجيع         -٥٢١
 .املنصوص عليها يف االتفاقية حىت سن الثامنة عشرة

 عدم التمييز

فـيما حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدستور حيظر التمييز، يساورها القلق ألن األحكام اليت حتظر                  -٥٢٢
كما يساور . ة، أي أهنا ال تغطي أموراً منها الوالدة واإلعاقة     من االتفاقي  ٢التمييز ال تغطي النطاق الكامل للمادة       

كما يساورها القلق بصفة    . اللجـنة القلق لعدم تنفيذ الدستور بصورة صحيحة فيما يتعلق باحترام حظر التمييز            
اء وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إز      . خاصـة إزاء انتشار التمييز القائم على العرق ضد السكان األصليني          

التميـيز القائم على نوع اجلنس الواضح يف التعليم، والذي يتبني يف نسبة البنني إىل البنات يف املدارس، ومسألة                   
وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة . اعتبار االغتصاب مسألة تافهة

 .، وال سيما من روانداالبشري وأطفال الشوارع واألطفال الالجئني

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٢٣

 ضمان أن يتم تعديل الدستور حبيث حيظر التمييز الذي يقوم على أي أساس تشمله االتفاقية؛ )أ( 

تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة اليت تكفل مبدأ عدم التمييز، وفقاً  )ب( 
 من االتفاقية؛ ٢ألحكام املادة 
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اعـتماد استراتيجية شاملة، تتضمن محالت شاملة لتثقيف اجلمهور، واختاذ تدابري تشريعية             )ج( 
وإدارية مناسبة لضمان القضاء فعالً على التمييز القائم على أي أساس واملمارس ضد اجملموعات املستضعفة،               

اإليدز، وأطفال  /س نقص املناعة البشري   مبـا فـيها الشعوب األصلية، والفتيات، واألطفال املصابون بفريو         
 الشوارع، واألطفال الالجئون؛

تقدمي معلومات حمددة يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاقية              )د( 
 واملتخذة هبدف القضاء على التمييز ضد أي جمموعة من األطفال املستضعفني؛

ريرها الدوري القادم عن التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاقية         تقدمي معلومات حمددة يف تق      )ه( 
اليت تعتمدها الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز 

التعليق ، مع مراعاة    ٢٠٠١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام              
 . عن أهداف التعليم٢٠٠١ لعام ١العام للجنة رقم 

 مصاحل الطفل الفضلى

فيما تثين اللجنة على الدولة الطرف إلدراجها مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف قانون األسرة والقانون اجلنائي،                 -٥٢٤
 .لق بأطفال السكان األصلينييساورها القلق ألن هذا املبدأ ال يتم دائماً مراعاته عملياً، و ال سيما فيما يتع

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى،               -٥٢٥
وإدراجـه بصورة مالئمة واألخذ به عند اختاذ القرارات القضائية أو اإلدارية وعند وضع املشاريع والربامج                

 .على الطفل، ويتم تطبيق ذلك على مجيع األطفال دون متييزوتقدمي اخلدمات اليت يكون هلا تأثري 

 احترام آراء الطفل

ومع ذلك، يساور   . حتـيط اللجـنة علماً مع االرتياح بإنشاء برملان الطفل الكونغويل وترحب بأنشطته             -٥٢٦
كما . قوق الطفلاللجنة القلق إزاء الدور غري الواضح لربملان الطفل الذي ُيتوقع لـه أن يؤديه يف وضع سياسة حل 

 وعدم تنفيذه بالكامل، وال سيما يف إطار األسرة ١٢يساور اللجنة القلق لعدم احترام احلق املنصوص عليه يف املادة 
 .وداخل املدارس واملؤسسات على مستوى اجملتمع، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية

ويف هذا  . مان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل     توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لض         -٥٢٧
الصـدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص حلق كل طفل يف التعبري عن آرائه حبرية داخل األسرة ويف املرتل وداخل                   
املؤسسـات والكـيانات األخـرى، ويف اجملتمع بوجه عام، مع إيالء اهتمام خاص للمجموعات املستضعفة                

. أن ينعكس هذا املبدأ العام يف مجيع القوانني، والقرارات القضائية واإلدارية    كما ينبغي   . وجمموعات األقليات 
 :وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 اعتماد القانون املزمع بشأن إدراج برملان الطفل الكونغويل يف العملية الربملانية؛ )أ( 
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 واملعلمني والقضاة وغريهم من املهنيني      وضـع برامج تدريبية تقوم على اجملتمع احمللي لآلباء         )ب( 
 العاملني مع الطفل ومن أجله بغية تعزيز مسامهة الطفل يف مجيع األوساط ذات الصلة؛

ضـمان املشاركة النشطة لألطفال ورابطات األطفال وهيئات األطفال، بصورة منتظمة، يف             )ج( 
  متس الطفل؛صياغة السياسات أو الربامج الوطنية واإلقليمية واحمللية اليت

 .التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف )د( 

وفضالً عن ذلك، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات املعتمدة يف يوم املناقشة العامة الذي  -٥٢٨
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥عقدته اللجنة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إليه يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧واد امل(

 تسجيل املواليد واهلوية الشخصية

فيما ترحب اللجنة بالقانون الذي يلزم بتسجيل املواليد، تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال                 -٥٢٩
 واجلزاءات املتعلقة بالتأخر يف تسجيل كما يساور اللجنة القلق إزاء رسوم التسجيل. الذين ال يزالون غري مسجلني

كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مكاتب للتسجيل املدين يف           . املوالـيد، الـيت قد تعرقل عملية التسجيل       
 .املناطق النائية وعدم كفاية التوعية بأمهية التسجيل

نشاء نظام لتسجيل املواليد فعال      من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإ       ٧يف ضـوء أحكام املادة       -٥٣٠
 : وميكن الوصول إليه، مبا يف ذلك لغري املواطنني، ويشمل مجيع أقاليم البلد، وذلك من خالل أمور منها

تعزيـز التوعـية والتقدير ألمهية تسجيل املواليد من خالل شن محالت واسعة النطاق تقدم                )أ( 
ذلك احلقوق واالستحقاقات املترتبة على التسجيل، من خالل املعلومات عن إجراءات تسجيل املواليد، مبا يف 

 التلفزيون واإلذاعة واملواد املطبوعة أو غريها من الوسائل؛

 ضمان أن يكون تسجيل املواليد جمانياً؛ )ب( 

 األخذ بوحدات متنقلة لتسجيل املواليد بغية الوصول إىل املناطق النائية؛ )ج( 

يل األطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة، مبن فيهم أطفال           اختـاذ تدابري مناسبة لتسج     )د( 
 السكان األصليني واألطفال الالجئون؛

تعزيز تعاوهنا مع برامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة املعنية مثل اليونيسيف         )ه( 
 .وصندوق األمم املتحدة للسكان
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 الوصول إىل املعلومات املناسبة

اور اللجنة القلق إزاء اإلمكانية احملدودة املتاحة أمام األطفال للوصول إىل املعلومات الرامية إىل تعزيز               يس -٥٣١
رفاههم االجتماعي والروحي واألخالقي وصحتهم البدنية والعقلية، مع مراعاة العدد احملدود للمكتبات اليت دمر              

جنة القلق إزاء إمكانية وصول األطفال بسهولة ألفالم وفضالً عن ذلك، يساور الل   . معظمها أثناء النـزاع املسلح   
السـينما، الـيت تضّر بنموهم ، وذلك لعدم وجود لوائح تنظم وصول األطفال إىل العدد املتزايد ألندية أشرطة                   

 .الفيديو يف مجهورية الكونغو

ذ سياسة شاملة تركز توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك اجمللس األعلى املعين حبرية االتصال يف تنفي   -٥٣٢
كما تناشد اللجنة الدولة الطرف رصد العدد املتزايد ألندية         . على تعزيز وصول الطفل إىل املعلومات املناسبة      

أشرطة الفيديو من خالل تنظيم إمكانية وصول األطفال، داخل هذه األندية، إىل األفالم اخلليعة وأفالم العنف 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان      . قي واالجتماعي للطفل  الضـارة بالنمو العقلي والروحي واألخال     

إمكانية وصول الطفل إىل املعلومات واملواد من طائفة متنوعة من املصادر الوطنية والدولية املناسبة لسن الطفل 
نفيذ ويف هذا الصدد، يتعني على الدولة الطرف، يف مجلة أمور، ت. واليت تراعي رفاه الطفل الروحي واألخالقي

 .التدابري الرامية إىل زيادة تشييد املكتبات، مبا يف ذلك املكتبات املتنقلة يف املناطق الريفية والنائية

 العقوبة البدنية

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حظر صريح للعقوبة البدنية داخل املرتل، وداخل بيئة الرعاية البديلة،  -٥٣٣
 .ويف املؤسسات اجلنائية

 :ث اللجنة الدولة الطرف على ما يليحت -٥٣٤

أن حتظر بصورة صرحية مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف السجون وغريها من               )أ( 
 األوساط املؤسسية ونظم الرعاية البديلة كمسألة ذات أولوية؛

، من خالل   أن تقوم بتوعية وتثقيف اآلباء واألوصياء واملهنيني العاملني مع الطفل ومن أجله            )ب( 
 محالت لتثقيف اجلمهور بشأن األثر الضار للعقوبة البدنية؛

أن تشـجع على اللجوء إىل أشكال التأديب اإلجيابية اليت ال تقوم على العنف، كبديل عن                 )ج( 
 العقوبة البدنية؛

 أن تنفذ سياسات وبرامج مناسبة للوقاية والتعايف وإعادة إدماج األطفال الضحايا؛ )د( 

 تزود األطفال بآليات تراعي مشاعر الطفل لتقدمي شكاوى يف حالة وقوعهم ضحايا العنف أن  )ه( 
 .مبا يف ذلك العقوبة البدنية
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 عن حق   ٢٠٠٦ لعام   ٨ويف هـذا الصـدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم                -٥٣٥
 .لقاسية أو املهينةالطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة ا

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

يسـاور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تعرض األطفال يف السجون للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو                 -٥٣٦
 .ش والشرطةالالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك االغتصاب، من ِقبل رجال اجلي

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة                 -٥٣٧
وتؤكد اللجنة على احلاجة امللحة للتحقيق يف مجيع احلاالت املبلغ عنها ومالحقة            . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

وتوصي . أو أي شخص يتصرف بصفة رمسية مسؤول عن هذه األفعال         موظفـي اجليش وموظفي إعمال القوانني       
اللجـنة الدولة الطرف بضمان وصول األطفال ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                 

دة دجمهم   أو املهينة مبن فيهم أطفال السكان األصليني، إىل اخلدمات الالزمة لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعا              ةالالإنساني
.  من االتفاقية٣٩ و٣٨يف اجملـتمع وكذلك تعويضهم، مع املراعاة الواجبة لاللتزامات املنصوص عليها يف املادتني       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية تراعي مشاعر الطفل لتلقي الشكاوى من األطفال الذين قد يكونون           
 .لالإنسانية أو املهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانونوقعوا ضحية التعذيب أو املعاملة القاسية أو ا

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ٢٥ و٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 البيئة األسرية

 واملالية احملدودة املتاحة على مستوى اجملتمعات احمللية لتقدمي         يسـاور اللجـنة القلق إزاء املوارد البشرية        -٥٣٨
 .املساعدة إىل األسر

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اخلدمات اليت تقدمها وزارة الرعاية االجتماعية على املستوى               -٥٣٩
 تذليل الصعوبات اليت قد احمللي، من خالل زيادة عدد املهنيني املدربني العاملني مع األسر، بغية مساعدهتا على

 . تواجهها واحليلولة دوهنا، ومن خالل ضمان ختصيص املوارد املالية الكافية هلذه اخلدمات

 الرعاية البديلة

فـيما حتيط اللجنة علماً بالدراسة اليت أجرهتا الدولة الطرف بشأن الرعاية البديلة، تعرب عن قلقها إزاء              -٥٤٠
 .أنظمة متعلقة هبا وقلّة رصدهاانتشار دور اليتامى وعدم وجود 

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع معايري ذات نوعية جيدة لدور اليتامى ورصد تشغيلها، بغية                 -٥٤١
ضـمان احترام مثل هذه املعايري وتلقي األطفال الرعاية املناسبة ويستحسن أن يكون ذلك يف إطار وحدات                 

 .صغرية شبيه باألسرة، طبقاً ألحكام االتفاقية
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبّد املوظفني املدنيني والسلطات املعنية بالتدريب الكايف بشأن معايري  -٥٤٢
وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد دور اليتامى هذه بآليات          . ذات نوعية جيدة تتعلق بدور اليتامى     

 .لتقدمي الشكاوى ميكن التعويل عليها وتراعي مشاعر الطفل

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي ما يلي -٥٤٣

الدعم االقتصادي واالجتماعي لألسر املوسعة واحلاضنة لكي تتمكن من تعليم األطفال الذين  )أ( 
 وافقت هذه األسر على حتّمل املسؤولية عنهم؛

ن، الدعـم االقتصـادي والنفسـي لألطفال الذين يعيلون األسر ويتصرفون كأحد الوالدي             )ب( 
 .للسماح هلم مبواصلة تعليمهم، عند االقتضاء

 التبين

فـيما تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن التشريع املتعلق بالتبين يراعي مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، فإهنا تالحظ     -٥٤٤
. من االتفاقية ٢١تزايد ممارسة التبين فيما بني الدول وتعرب عن قلقها إزاء عدم تطابق إجراءات التبين مع أحكام املادة      

 .كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات وآليات للرصد بشأن عمليات التبين يف الداخل ويف اخلارج

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٥٤٥

  من االتفاقية؛٢١ضمان تطابق تشريع التبين مع أحكام املادة  )أ( 

 تنظم عملية التبين بغية ضمان القيام بعملية التبين يف          وضـع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة       )ب( 
 الداخل واخلارج بشكل يتطابق متاماً مع مصاحل الطفل الفضلى والضمانات القانونية املناسبة وفقاً ألحكام االتفاقية؛

تعزيـز قدرهتا على رصد عمليات التبين على الصعيد الدويل، وال سيما من خالل التصديق                )ج( 
 وتطبيقها؛) ١٩٩٣(ة الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل على اتفاقي

يشارك فيه مجيع   " غري الرمسي "إجراء تقييم يقوم على حقوق الطفل للممارسة املتعلقة بالتبين           )د( 
 .أصحاب املصاحل، بغية ضمان تطابق هذه املمارسة بالكامل مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 اإلساءة إىل الطفل وإمهاله

فـيما حتـيط اللجـنة علماً مع االرتياح باضطالع الدولة الطرف بدراسة عن معاقبة األشخاص الذين                  -٥٤٦
يرتكـبون أعمـال العنف اجلنسي، يساورها القلق إزاء العدد الكبري املزعوم حلاالت اإلساءة للطفل، مبا يف ذلك              

 .العنف املرتيل وسفاح احملارم

وصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون اإلساءة للطفل وإمهاله مبا يف ذلك               ت -٥٤٧
 :من خالل
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إنشـاء آليات فعالة لتلقي ورصد شكاوى تتعلق حباالت اإلساءة إىل الطفل والتحقيق فيها،               )أ( 
 وضمان إحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛

 صورة تراعي مشاعر الطفل وحتترم خصوصية الضحية؛ضمان مجع الشكاوى ب )ب( 

تنفـيذ سياسة شاملة، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية، من أجل الوقاية وتعايف األطفال          )ج( 
 الضحايا؛

إجـراء محـالت وقائية لتثقيف اجلمهور بشأن الطابع اجلنائي واآلثار السلبية املترتبة على               )د( 
 ءة معاملتهم، وال سيما االغتصاب؛االعتداء على األطفال وإسا

 اعتماد خطة عمل ملكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال؛  )ه( 

ينبغي يف سياق التوصيات املذكورة أعاله، إيالء اهتمام خاص لألطفال ضحايا سفاح احملارم؛        )و( 
 واخلصوصية بالكامل يف تلك  واختاذ تدابري إلحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛ وضمان احترام السرية          

 اإلجراءات القانونية، وضمان إجراء املقابالت بشكل يراعي مشاعر الطفل؛

 تقدمي الدعم لتشغيل خط هاتف جماين للمساعدة على مدار الساعة؛ )ز( 

 .التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف )ح( 

 ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة املوجه إىل ويف إطار دراسة األمني العام املتعمقة عن مسألة العنف         -٥٤٨
. احلكومـات، تسـلم اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت تلقتها من الدولة الطرف على هذا االستبيان                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من نتائج املشاورة اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا، املعقودة يف مايل               
، كأداة الختاذ اإلجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لكفالة محاية          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥ إىل   ٢٣يف الفترة   

كل طفل من مجيع أشكال العنف البدين أو النفسي، واكتساب الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة، وعند                
 .االقتضاء، حمددة زمنياً ملنع ذلك العنف واالعتداء والتصدي هلما

إىل ذلك، تود اللجنة أن توّجه نظر الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء         وباإلضـافة    -٥٤٩
 وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري        (A/61/299)دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        

 .ريراملناسبة لتنفيذ التوصيات الشاملة وكذلك التوصيات احملددة الواردة يف هذا التق

 االغتصاب اجلماعي

يسـاور اللجنة قلق كبري إزاء الرتعة اليت تبعث على االنزعاج املتمثلة يف االغتصاب اجلماعي الذي يؤثر                  -٥٥٠
 .بصفة خاصة على الفتيات من السكان األصليني

لياً؛ توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي هذه املمارسة فع               -٥٥١
وضـمان إحضـار مرتكبيها أمام القضاء؛ وتوفري اخلدمات االجتماعية لألطفال، مبا يف ذلك تقدمي املشورة،                
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع بدراسة عن األسباب اجلذرية هلذا           . الرامـية إىل تعافيهم نفسياً    
 .أن تلتمس املساعدة التقنية من اليونيسيفويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف . الفعل اإلجرامي وآثاره

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

األطفال، وكذلك اعتماد خطة    فيما ترحب اللجنة باإلطار القانوين واملؤسسي حلماية املعوقني، مبن فيهم            -٥٥٢
، يساورها القلق ألن األطفال املعوقني ما زالوا يواجهون         )٢٠٠٩-١٩٩٩(عمل وطنية للعقد األفريقي للمعوقني      

عـدداً كـبرياً من الصعوبات اليت تعوق تنمية إمكاناهتم وحتول دون متتعهم بالكامل حبياة كرمية ومشاركتهم يف                  
 .ق ألن األطفال املعوقني غري مندجمني يف املدارس العادية بقدر اإلمكانكما يساور اللجنة القل. اجملتمع

قرار (توصـي اللجـنة الدولة الطرف، وفقاً للقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                -٥٥٣
 والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة حلقوق األطفال املعوقني          ) ٤٨/٩٦اجلمعـية العامة    

 :، مبا يلي)٣٣٩-٣١٠، الفقرات (CRC/C/69 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦املعقودة يف 

 زيادة التشجيع على إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ويف اجملتمع؛ )أ( 

إيـالء مـزيد من االهتمام لتقدمي تدريب خاص للمدرسني وإتاحة إمكانية وصول األطفال               )ب( 
  املرافق العامة، مبا فيها املدارس واملرافق الرياضية واملرافق الترفيهية ومجيع املرافق العامة األخرى؛املعوقني إىل

 .حتسني خدمات الكشف املبكر واملعاجلة وتعزيزها داخل قطاعي الصحة والتعليم )ج( 

 الصحة والوصول إىل خدمات الرعاية الصحية

بالشروع يف اخلطة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية وبراجمها اخلاصة،         فيما حتيط اللجنة علماً مع االرتياح        -٥٥٤
يساورها القلق إزاء تزايد حاالت وفيات األطفال، وال سيما األطفال دون سن اخلامسة من العمر، وحاالت سوء     

ترب السبب األول   كما يساور اللجنة القلق إزاء انتشار حاالت اإلصابة باملالريا اليت تع          . التغذية والوفيات النفاسية  
للوفـيات واإلصابات، وإزاء انتشار األمراض املعدية الناجم عن الظروف غري الصحية وعدم توافر املياه الصاحلة                

كما يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدالت التحصني يف الدولة الطرف، . للشرب، وال سيما يف املناطق الريفية
كما يساور اللجنة القلق العميق إزاء مستوى ونوعية الرعاية         . األمهاتوإزاء فـرض رسوم أحياناً على اآلباء و       

املقدمـة يف مرافق الرعاية الصحية، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبوظفي الرعاية الصحية غري املؤهلني، ونقص األدوية،                  
 ٥٠دام نسبة وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء استخ. وكذلك نقص مرافق الصرف الصحي واملاء الصاحل للشرب     

 يف املائة من سكان األرياف للمراحيض التقليدية، اليت تنطوي على خطر  ٧٦يف املائـة مـن سكان املدن ونسبة         
 .تلويث كبري لألرض ومياه األمطار



CRC/C/43/3 
Page 120 

 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا لتحسني احلالة الصحية لألطفال مبا يف ذلك من خالل     -٥٥٥
 :ما يلي

فـري املساعدة الطبية الالزمة جلميع األطفال وحصوهلم على الرعاية الصحية، مع            كفالـة تو   )أ( 
التركيز على تطوير مراكز الصحة األولية، وضمان تزويدها باملرافق الصحية املالئمة واحملافظة عليها يف وضع             

 صحي ُمرض، مبا يف ذلك توفري املاء الصاحل للشرب؛

هرة وفيات الرضع واألطفال، وال سيما من خالل التركيز على          القيام بصورة عاجلة بالتصدي لظا     )ب( 
 التدابري الوقائية والعالجية، مبا يف ذلك مستويات التحصني، وحتسني التغذية والوقاية من األمراض املعدية واملالريا؛

 زيادة اجلهود للحد بصورة أكرب من الوفيات النفاسية يف مجيع أحناء البالد؛ )ج( 

نفيذ قانون وطين بشأن تسويق بدائل لنب األم والتشجيع على الرضاعة احلصرية            اعـتماد وت   )د( 
 ملدة ال تقل عن ستة أشهر؛

ضـمان إعالم مجيع شرائح اجملتمع ومتكينها من الوصول إىل التثقيف الصحي وتقدمي الدعم                )ه( 
 مزايا الرضاعة الطبيعية؛إليها يف استخدام املعارف األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، مبا يف ذلك 

 تزويد املستشفيات بلوازم التوليد الكافية واألدوية الالزمة يف احلاالت االستعجالية؛ )و( 

مراجعة السياسات واملمارسات القائمة، وضمان تقدمي الرعاية الصحية جماناً ودون متييز إىل             )ز( 
 ؛مجيع األطفال واألسر غري القادرة على دفع رسوم هذه اخلدمات

 تعزيز اجلهود ملكافحة املالريا؛ )ح( 

 توفري ما يكفي من مرافق الصرف الصحي للمياه وتوفري املاء الصاحل للشرب يف مجيع أحناء البالد؛ )ط( 

 .توفري اخلدمات الصحية املناسبة للوفاء بصفة خاصة باحتياجات السكان األصليني )ي( 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

واعتماد املرسوم ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(لجنة بشروع الدولة الطرف يف برنامج وطين ملكافحة اإليدز ترحب ال -٥٥٦
 الذي أنشئ مبوجبه اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز، لكنها ال ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف ٢٠٠٢/٣٦٠رقم 

ر على عدد قليل للغاية من      تـزال تشعر بالقلق ألن الوصول إىل األدوية املضادة لفريوسات النسخ العكسي يقتص            
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة وعدم          . األطفـال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      

اإليدز وارتفاع مستوى انتقال /اتـباع سياسة شاملة بشأن معاجلة األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       
 . من األم إىل الطفلاإليدز/فريوس نقص املناعة البشري
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كمـا يساور اللجنة القلق لعدم توفري قدٍر كاٍف من احلماية لألطفال واملراهقني من فريوس نقص املناعة         -٥٥٧
 .اإليدز من خالل تزويدهم باملعارف املطلوبة، وتبين سلوك يقلّل من املخاطر/البشري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٥٨

ضادات فريوسات النسخ العكسي لألمهات إجيابيات املصل وتوسيع نطاق         توفـري العالج مب    )أ( 
 تغطية اختبارات فريوس نقص املناعة للحوامل؛

تعزيز التدابري لتوسيع املرافق وتوسيع التدريب الطيب لتشخيص ومعاجلة فريوس نقص املناعة             )ب( 
 اإليدز؛/البشري

اإليدز /مج للتوعية بفريوس نقص املناعة البشري     تعزيز اجلهود من خالل تنظيم عمليات ووضع برا        )ج( 
يف صـفوف املراهقني، وال سيما املنتمون منهم إىل الفئات الضعيفة واجملموعات املعرضة خلطر كبري وكذلك السكان                 

 اإليدز؛/عامة، بغية احلد من التمييز ضد األطفال املصابني وتأثرهم بفريوس نقص املناعة البشري

تنفيذاً مناسباً، مبا يف ذلك من      ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(الوطين ملكافحة اإليدز    تنفـيذ الـربنامج      )د( 
 خالل تزويده بالتمويل الالزم؛

الـتماس مـزيد من املساعدة التقنية من برامج منها برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة                 )ه( 
 .اإليدز واليونيسيف

 بشأن ٢٠٠٣ لعام ٣إىل تعليقها العام رقم ويف هـذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف     -٥٥٩
اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة          /فريوس نقص املناعة البشري   

 .(E/CN.4/1997/37)اإليدز وحقوق اإلنسان /البشري

 املمارسات التقليدية الضارة

عضاء التناسلية لإلناث ال تزال منتشرة يف بعض جمتمعات غرب يساور اللجنة القلق ألن ممارسة تشويه األ -٥٦٠
 .أفريقيا اليت تعيش يف مجهورية الكونغو

توصـي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع حيظر السياسات التقليدية الضارة واختاذ تدابري حمددة               -٥٦١
تناسلية لإلناث يف مجيع    األهـداف عـلى الـنحو الواجب لضمان استئصال شأفة ممارسة تشويه األعضاء ال             

اجملتمعات اليت تعيش على أراضيها، مبا يف ذلك من خالل شن محالت توعية واسعة النطاق، وتشجيع األطفال        
 .على إبالغ املهنيني الصحيني والسلطات املختصة عن هذه املمارسات

 مستوى املعيشة

 اليت تعيش يف فقر، ما يؤدي إىل عدم متكنها من           يسـاور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من األسر الكونغولية          -٥٦٢
كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام للضمان االجتماعي للعدد الكبري من . تلبـية االحتياجات األساسية ألطفاهلا   

 .العاطلني عن العمل وأطفاهلم، والخنفاض مستوى اإلعانات املقدمة إىل األسرة الذي مل يزدد لسنوات عديدة
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وصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ التدابري املناسبة للحد من الفقر بغية السماح لآلباء بالوفاء        ت -٥٦٣
بالكـامل مبسؤولياهتم إزاء أطفاهلم، مبا يف ذلك واجبهم يف ضمان متتع األطفال مبستوى معيشة مناسب، وال                 

وصي اللجنة الدولة الطرف بضمان كما ت. سيما فيما يتعلق بتوفري الرعاية الصحية واملسكن والغذاء والتعليم       
وصول مجيع األطفال إىل اخلدمات الصحية واملؤسسات التعليمية جماناً، مبا يف ذلك وجبات الطعام املقدمة يف                

 .املدارس لألطفال احملرومني

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

 التعليم

علماً مع االرتياح بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي أصبح التعليم االبتدائي            حتـيط اللجـنة      -٥٦٤
ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية األموال املخصصة من امليزانية ملراحل التعليم . مبوجبه إلزامياً وجمانياً

كما يساور اللجنة القلق إزاء املمارسة      . عليمملـا قـبل سن الدراسة والتعليم االبتدائي والثانوي وإزاء رداءة الت           
الشـائعة يف صـفوف رابطـات اآلباء اليت تتمثل يف املسامهة يف مرتبات املعلمني واملعلمات، ونفقات التشغيل                  
واالسـتثمار املـتعلقة باملدارس مثل املباين وأثاث الصفوف الدراسية، وذلك لتقدمي الدعم الستمرار عمل نظام                

 عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من حاالت الرسوب والتسرب، واكتظاظ املدارس وفضالً. التعليم
كما . بـالطالب، والنسـب القليلة لاللتحاق باملدارس الثانوية، وعدم كفاية املدّرسني املدرَّبني ومرافق التدريس     

س االبتدائية وانعدام التدريب املهين     يسـاور اللجـنة القلـق إزاء العدد املنخفض لألطفال املتخرجني من املدار            
وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء الوصول احملدود النطاق        . لألطفـال، ال سـيما األطفال الذين يتركون الدراسة        

 .ألطفال السكان األصليني إىل التعليم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٦٥

 ما التعليم االبتدائي؛زيادة اإلنفاق العام على التعليم وال سي )أ( 

ضـمان أن يكـون التعليم االبتدائي خالياً من التكاليف املباشرة وغري املباشرة وأن يكون                )ب( 
 ُملزماً، وأن يتم التحاق مجيع األطفال بالتعليم اإللزامي؛

إيـالء اهـتمام خاص ألوجه التفاوت يف الوصول إىل املدارس القائمة على اجلنس واألسس         )ج( 
 ية واالجتماعية واإلثنية واإلقليمية وضمان متتع مجيع األطفال بالكامل باحلق يف التعليم؛االقتصاد

زيـادة عـدد املدّرسـني املدرَّبني بصورة جيدة، والسيما النساء، مع مراعاة قلّة املدّرسني                )د( 
 املؤهلني، وتوفري املرافق الدراسية اإلضافية، وال سيما يف املناطق الريفية؛
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 جهود إضافية لضمان وصول األطفال الذين يتركون الدراسة قبل التخرج إىل التعليم             بذل  )ه( 
غـري الرمسي، مبن يف ذلك أطفال السكان األصليني وأطفال الشوارع واليتامى واألطفال املعوقون واألطفال               

 الذين كانوا جنوداً يف السابق؛

 ركون الدراسة قبل االنتهاء منها؛تعزيز التدريب املهين، مبا يف ذلك لألطفال الذين يت )و( 

 حتسني االلتحاق باملدارس الثانوية؛ )ز( 

 تيسري الوصول إىل التعليم ما قبل االبتدائي؛ )ح( 

التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، وال سيما لتحسني وصول الفتيات وأطفال السكان             )ط( 
 .األصليني إىل التعليم

 بشأن أهداف ٢٠٠١ لعام ١جنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم ويف هذا الصدد، توّجه الل -٥٦٦
، توصي اللجنة الدولة الطرف بدمج حقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية حقوق            وفضـالً عن ذلك   . التعلـيم 

 وبغية القيام بذلك، يتعني على الدولة الطرف أن تسعى إىل     . الطفل، يف املناهج الدراسية على مجيع املستويات      
 .احلصول على املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

 األنشطة الترفيهية والثقافية

يساور اللجنة القلق إزاء الفرص احملدودة أمام األطفال للمشاركة يف األنشطة والربامج الثقافية والترفيهية               -٥٦٧
 .يف البلد

تدابري لزيادة وصول األطفال إىل املرافق الرياضية واألنشطة        توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ         -٥٦٨
 .الثقافية والترفيهية وغريها من األنشطة التثقيفية والتروحيية، وحتسني نوعيتها

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )د (-) ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ و٣٨ واملادتان ٣٧من املادة 

 ئوناألطفال الالج

حتـيط اللجـنة عـلماً مع االرتياح بأن سياسة اللجوء املنقحة املعمول هبا قد عززت محاية ملتمسي اللجوء                    -٥٦٩
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم ضمان وصول         . والالجئني األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم       

ا يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة العنف والتمييز           كم. األطفال الالجئني بالكامل إىل التعليم والصحة     
 .ضد األطفال الالجئني، وال سيما من رواندا وألن أطفال رواندا غري مدجمني يف النظام التعليمي العادي

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بضمان وصول مجيع األطفال الالجئني إىل الصحة والتعليم يف البلد                 -٥٧٠
اختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية األطفال الالجئني، وال سيما الفتيات، من العنف البدين أو العقلي، مبا يف                 وب
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ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف       . ذلك االعتداء اجلنسي، وسوء املعاملة، واالستغالل واإلمهال      
 .دة السامية لشؤون الالجئنيأيضاً، بالتماس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتح

 اجلنود األطفال

فـيما حتـيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد جلأت إىل التعاون الدويل ملعاجلة مسألة األطفال اجلنود                -٥٧١
وشرعت يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة االندماج، يساورها القلق ألن العديد من األطفال اجلنود سابقاً               

كما يساور اللجنة القلق ألن     . ن فيهم الفتيات، ال يتلقون املساعدة املناسبة للتعايف البدين والنفسي         واألطفـال، مب  
 .األطفال اجلنود سابقاً ال يتم دجمهم يف النظام التعليمي

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد مجيع األطفال الذين شاركوا بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف                 -٥٧٢
 من االتفاقية، ٣٩املسلح باخلدمات الرامية إىل تعافيهم البدين والنفسي بالكامل، وفقاً ملا تنص عليه املادة              النـزاع

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لوضع برامج وبناء          . وبـإيالء اهتمام خاص الحتياجات الفتيات     
 .النظام التعليمي العادي مؤسسات مناسبة وضمان إعادة دمج األطفال اجلنود سابقاً يف

 تعاطي مواد اإلدمان

فيما حتيط اللجنة علماً بإنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات ملكافحة املخدرات، يساورها القلق ألن                -٥٧٣
 .العديد من املراهقني متأثرون بتعاطي املخدرات والكحول

تعاطي املخدرات والكحول يف صفوف   توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز تدابريها ملنع وإهناء           -٥٧٤
األطفـال ودعم برامج التعايف لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد الكافية                 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف . للجـنة التقنـية املشـتركة بني الوزارات املعنية بالقضاء على املخدرات           
 .مات منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيفبالتماس املساعدة التقنية من منظ

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

فـيما حتـيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة،                   -٥٧٥
ات عن مسألة االستغالل االقتصادي     وكذلـك اعـتماد إطـار تشريعي مناسب، ال تزال تشعر بالقلق إزاء نقص البيان              

كمـا تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد باالستغالل االقتصادي لألطفال وال سيما أطفال السكان                . لألطفـال 
وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن األطفال، وال سيما من مجهورية الكونغو الدميقراطية                . األصـليني 

 .السكان األصليني، يتم استخدامهم لتنظيف البواليع واملراحيض باليد، وهو أمر يعرض صحتهم خلطر كبريو

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف واملنظمات غري               -٥٧٦
شكل يتطابق بالكامل مع    احلكومـية، بوضع وتنفيذ خطة عمل شاملة ملنع ومكافحة عمل األطفال، وذلك ب            

 اللتني صدقت عليهما الدولة الطرف، وإيالء اهتمام خاص         ١٨٢ و ١٣٨اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      
 .يف هذا الصدد لألطفال احملرومني واملهاجرين
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 االستغالل اجلنسي

طرف بدعم من   فـيما ترحـب اللجنة بالدراسة حول االستغالل اجلنسي لألطفال اليت جتريها الدولة ال              -٥٧٧
كما يساورها القلق إزاء انتشار     . اليونيسيف، تعرب عن قلقها إزاء تعرض الطالب يف املدارس للمضايقة اجلنسية          

الذي حيظر تواجد    قانون بروتيال كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ        . ظاهـرة االستغالل اجلنسي لألطفال    
 .األطفال يف احلانات والنوادي الليلية

 :وصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليت -٥٧٨

الشـروع يف محـالت توعـية تثقيفية تستهدف عامة اجلمهور واملدارس بصفة خاصة ملنع                )أ( 
 االستغالل اجلنسي والقضاء عليه؛

ضـمان توفـر املوارد الكافية بغية التحقيق يف حاالت اإلساءة ومالحقة مثل هذه اجلرائم،                )ب( 
 وفرض العقوبات املناسبة؛

 توفري املزيد من املوارد لدعم التعايف البدين والنفسي جلميع األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي؛ )ج( 

تدريـب املهنيني، وال سيما العاملني مع إدارة القضاء، على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها               )د( 
 وجتهيزها بصورة تراعي مشاعر الطفل وحتترم خصوصية الضحايا؛

نسيق مع املنظمات غري احلكومية، بتنفيذ سياسة شاملة لوقاية الضحايا من األطفال وتيسري      القيام، بت   )ه( 
تعافـيهم وإعـادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل                 

 .٢٠٠١الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام  وااللتزام العاملي ١٩٩٦اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف عام 

 االجتار باألطفال

فيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف صادقت على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري،  -٥٧٩
 .، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع حيظر االجتار باألشخاص وال سيما األطفال١٩٧٧أغسطس / آب٢٥يف 

وصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتجرمي االجتار باألشخاص، وال سيما من خالل               ت -٥٨٠
كما . سّن قانون يتطابق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري

اص، وخاصة النساء واألطفال،    توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخ          
 . وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات يف تقريرها املقبل عما يلي -٥٨١

  لألطفال ضحايا االجتار؛الربامج واألنشطة الرامية إىل التعايف النفسي )أ( 
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االتفاقـات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة بشأن مسألة االجتار مع ضمان إيالء االهتمام              )ب( 
 اخلاص الحتياجات األطفال الذين تتم إعادهتم إىل بلداهنم األصلية؛

أن األسباب  الـتقدم احملرز فيما يتعلق بالدراسة اليت يتعني على الدولة الطرف إجراؤها بش             )ج( 
 .اجلذرية لالجتار واآلثار املترتبة عليه

 قضاء األحداث

فـيما حتـيط اللجنة علماً بالدراسة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف بشأن قضاء األحداث مبساعدة تقنية من           -٥٨٢
تعرب كذلك عن  و. اليونيسيف، تشعر بالقلق ألن معظم املسؤولني املعنيني بقضاء األحداث ليسوا ملّمني حبقوق الطفل            

 .القلق إزاء عدم وجود قضاة معنيني بقضاء األحداث يف البلد، وألن األطفال حيتجزون يف معظم األحيان مع البالغني

كما توصي اللجنة الدولة    . توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات الدراسة املتعلقة بقضاء األحداث          -٥٨٣
ومع ،  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ بالكامل مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد         الطرف جبعل نظامها لقضاء األحداث يتطابق     

غريهـا من معايري األمم املتحدة يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا                  
مبادئ (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية            )الـرياض التوجيهية  
للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتوصية اللجنة اليت قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة العامة 

ويف هذا الصدد، توصي    ). ٢٣٨ إىل   ٢٠٣ن  ، الفقرات م  CRC/C/46انظر الوثيقة   (بشـأن قضاء األحداث     
 :اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي

 عاماً من حريتهم إال ١٨اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص دون سن  )أ( 
 كإجراء أخري وضمان فصل األطفال يف احلبس عن البالغني؛

 ١٨مة على شروط احتجاز من تقل أعمارهم عن         اختاذ خطوات عاجلة إلدخال حتسينات ها      )ب( 
 سنة وجعلها متطابقة بالكامل مع املعايري الدولية؛

 عاماً احملرومني من حريتهم بربنامج كامل من األنشطة         ١٨تـزويد األشـخاص دون سـن         )ج( 
 ؛)مبا يف ذلك التربية البدنية(التثقيفية 

  مرافق احتجاز األحداث؛إنشاء نظام مستقل للرصد مع إمكانية الوصول إىل )د( 

 تدريب املهنيني يف جمال تعايف األطفال وإعادة دجمهم يف اجملتمع؛  )ه( 

الـتماس املسـاعدة التقنـية مـن فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء                 )و( 
 .األحداث
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 األطفال املنتمون جملموعات األقليات أو جمموعات السكان األصليني

حظ اللجنة مع االرتياح أن الدستور حيظر التمييز وترحب بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات لتنسيق               تال -٥٨٤
كما هتنئ الدولة الطرف على قيامها بصياغة قانون عن     . اإلجراءات املتخذة بشأن قضايا تتعلق بالسكان األصليني      

ع برنامج إمنائي مبساعدة اليونيسيف     الـنهوض حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف مجهورية الكونغو وعلى وض          
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء احلالة املنذرة باخلطر للشعوب األصلية، وال سيما . موّجه إىل الشعوب األصلية

أطفـال السكان األصليني، الذين يقعون ضحية االستغالل االقتصادي والعنف املنهجي، مبا يف ذلك االغتصاب،               
ويساور اللجنة  . ال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم وتسجيل املواليد          والتمييز املنهجي، و  

القلـق إزاء نشـر القانون املتعلق بتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها ألنه ال يعكس بصورة صرحية حقوق                  
 .األطفال من السكان األصليني

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٨٥

عديـل مشروع القانون املتعلق حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف مجهورية الكونغو، بغية             ت )أ( 
 ضمان أنه يغطي صراحة مجيع جماالت االتفاقيات اخلاصة؛

 اعتماد خطة عمل للسكان األصليني تعاجل التمييز على مجيع املستويات؛ )ب( 

 طفال من السكان األصليني؛إيالء مزيد من االهتمام لضمان السالمة البدنية لأل )ج( 

اختـاذ تدابـري إجيابـية لضمان حصول أطفال السكان األصليني على التمتع بفعل الواقع                )د( 
 حبقوقهم، وال سيما يف جمايل الصحة والتعليم؛

مـراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة على إثر يومها للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفال       )ه( 
 .، على النحو الواجب٢٠٠٣سبتمرب /لذي نظّمته يف أيلولالسكان األصليني ا

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

ترحب اللجنة بسن قوانني تسمح باالنضمام للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك  -٥٨٦
تياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال األطفال يف النـزاعات املسلحة، والتصديق على الربوتوكول االخ
 .وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، على التوايل

توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لعملية التصديق على الربوتوكولني االختياريني              -٥٨٧
ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك       التفاقـية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال وبغاء ا        

 .األطفال يف النـزاعات املسلحة



CRC/C/43/3 
Page 128 

 

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل من                -٥٨٨
لس الوزراء أو إىل هيئة مماثلة وإىل الربملان واحلكومات خالل وسائل منها إحالتها، عند االقتضاء، إىل أعضاء جم

 .الربملانية أو اإلقليمية أو التابعة للواليات، لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

كمـا توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير األويل والردود اخلطية اليت                  -٥٨٩
اليت اعتمدهتا اللجنة، بلغات البلد، مبا يف       ) املالحظات اخلتامية (ولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا      قدمتها الد 

على عامة اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين،      ) دون االقتصار عليها  (ذلـك مـن خـالل شـبكة اإلنترنت          
 . باالتفاقية وبتنفيذها ورصدهاوجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية

  التقرير القادم-١٠

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يشمل التقارير الثاين والثالث والرابع يف موعد                 -٥٩٠
وهذا تدبري استثنائي ). وهو التاريخ احملدد لتقدمي التقرير الرابع    (٢٠١٠نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٢أقصـاه   

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير       . كبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة       بسبب العدد ال  
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الحقاً كل ). CRC/C/118انظر الوثيقة ( صفحة ١٢٠املوحد 

 .مخس سنوات، على النحو الذي تنص عليه االتفاقية

  العربية السورية اجلمهورية:املالحظات اخلتامية

 يف  (CRC/C/OPSC/SYR/1)نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل املقدم من اجلمهورية العربية السورية              -٥٩١
، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩، املعقودة يف )CRC/C/SR.1178انظر الوثيقة  (١١٧٨جلستها 
 .تامية التالية، املالحظات اخل٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩، املعقودة يف ١١٩٩

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف ومبا ورد من ردود خطية على قائمة املسائل اليت                  -٥٩٢
 . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وضعتها اللجنة

ه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية        وتذكِّـر اللجنة الدولة الطرف بأن      -٥٩٣
 ).CRC/C/15/Add.212 (٢٠٠٣يونيه / حزيران٦السابقة املعَتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

لية اليت أصبحت اجلمهورية العربية     ترحـب اللجـنة مبا وردها من معلومات تفيد بأن االتفاقيات الدو            -٥٩٤
 .أو تناقض بينهما/السورية طرفاً فيها هلا األسبقية على التشريعات احمللية يف حال وجود أي تعارض و
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 :وتنوِّه اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية -٥٩٥

 ؛٢٠٠٣مارس /ار آذ٢٨اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف  )أ( 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف  )ب( 
 ؛٢٠٠٤أغسطس / آب١٩

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

تفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، يف الربوتوكول االختياري ال )د( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل     ) ١٩٩٩(١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )ه( 
 .٢٠٠٣مايو / أيار٢٢األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف 

حظ اللجنة أيضاً مع التقدير ما قدمه إليها الوفد من معلومات تفيد بأن احلكومة قد وافقت على سحب                  وتال -٥٩٦
 من  ٥، والفقرة   ٣ من املادة    `٢`)أ(١ من االتفاقية والفقرة     ٢١ و ٢٠التحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف على املادتني        

 . إىل اهليئة التشريعية من أجل اإلصدار النهائي من الربوتوكول االختياري، وأن هذا القرار قُدِّم٣املادة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

حتـيط اللجنة علماً مبا وردها من معلومات تفيد بأن وزارات وهيئات حكومية عديدة تشارك يف تنفيذ                  -٥٩٧
ختـياري، وأن اهليئة السورية لشؤون األسرة ُعِهد هلا مبهمة التنسيق بني اهليئات احلكومية وغري             الـربوتوكول اال  

وتالحظ أيضاً أن مجيع اهليئات املعنية مطالَبة بتقدمي تقرير . احلكومـية يف مجـيع األنشطة املتعلقة بشؤون األسرة        
االت اختصاصها ذات الصلة بالربوتوكول     سـنوي إىل اهليـئة السـورية لشؤون األسرة عن التقدم احملَرز يف جم             

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون العمليني، على الصعيدين               . االختـياري 
 .املركزي واحمللي، فيما يتعلق باألنشطة املضطلع هبا يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

ولة الطرف على تعزيز التنسيق، على الصعيدين املركزي واحمللي، يف اجملاالت اليت            تشجِّع اللجنة الد   -٥٩٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها املقبل عرضاًَ عاماً للتقدم           . يغطيها الربوتوكول االختياري  

اهليئة السورية لشؤون األسرة احملَرز يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، وذلك باالستناد إىل التقارير اليت تتلقاها 
 .من خمتلف اهليئات املعنية بتنفيذه
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 النشر والتدريب

تسلِّم اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل نشر الربوتوكول االختياري، ومبا تضطلع به من             -٥٩٩
الدعوة والتعبئة االجتماعية أنشطة تدريبية حول أحكام الربوتوكول، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية أنشطة     

 . بشأن القضايا اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل نشر املعلومات حول أحكام الربوتوكول               -٦٠٠
 والفئات  االختياري يف أوساط اجملتمع السوري، وال سيما يف صفوف األطفال واآلباء والقائمني على الرعاية             

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري برامج تدريبية منهجية         . املهنـية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم       
ومتواصلة حول أحكام الربوتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم وغريها 

 ضخمة لالضطالع حبمالت لتوعية اجلمهور      وهلذا الغرض، ينبغي ختصيص موارد    . مـن الفـئات ذات الصلة     
 .وإعداد ما يلزم من مواد ودورات تدريبية

 مجع البيانات

تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء قاعدة بيانات جلمع املعلومات بشأن األطفال ضحايا مجيع أشكال العنف  -٦٠١
غري أهنا تعرب عن أسفها ألن      . ٢٠٠٦يف إطار خطة عمل جديدة، هي خطة العمل من أجل محاية األطفال لعام              

البيانات واملعلومات املتعلقة بالقضايا اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، وال سيما تلك املتعلقة ببغاء األطفال، ال 
 .تزال غري كافية

توصـي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على إجراء حبوث حمدَّدة لتقييم طبيعة ونطاق بيع األطفال،                -٦٠٢
طفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية داخل الدولة الطرف، وعلى مجع وحتليل البيانات املصّنفة وبغاء األ

حسب مجلة معايري من بينها العمر واجلنس واألقلية بطريقة منهجية باعتبارها توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ 
 .السياسة العامة

 رصد االعتمادات يف امليزانية

ة أنه مت توخي رصد مبلغ حمدد يف امليزانية ألغراض تنفيذ خطة العمل بشأن محاية األطفال تالحظ اللجن -٦٠٣
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها املقبل معلومات عن االعتمادات املخصصة يف . ٢٠٠٦لعـام   

 .لربوتوكول االختياريامليزانية لألنشطة املختلفة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف فيما يتصل حتديداً بتنفيذ ا

  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال-٢

 القوانني واللوائح اجلنائية القائمة

تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل تغطية اجلرائم اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري يف                -٦٠٤
 عن إنشاء وحدة خاصة تابعة للهيئة السورية لشؤون األسرة تضطلع يف الوقت           إطـار تشـريعاهتا اجلنائية، فضالً     
 :غري أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي. الراهن مبراجعة شاملة للتشريعات
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عدم وجود أحكام حمددة تتناول صراحة بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، رغم            )أ( 
  أن هذه اجلرائم تشملها أحكام قائمة أخرى؛ما تفيد به التقارير من

 سنة بالنسبة إىل    ١٨كون قانون العقوبات ال ينص، على ما يبدو، على أن السن القانونية هي               )ب( 
 .كل اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٦٠٥

 ٣ و ٢يف وتغطية مجيع اجلرائم بشكل واضح وفقاً ألحكام املادتني          تعديل قانون العقوبات بغية تعر     )أ( 
 من الربوتوكول االختياري، وذلك بوسائل منها التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع القانون املتعلق حبماية األطفال؛

 عاماً بالنسبة إىل كل جرمية من اجلرائم        ١٨حتديد السن القانونية املعتَمدة لتعريف الطفل ب           )ب( 
 اليت يغطيها الربوتوكول االختياري؛

تعزيـز اإلطار التشريعي بالتصديق على بروتوكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء          )ج( 
 واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛

 .نية يف هذا الصدد من منظمات من بينها اليونيسيفالدأب على التماس املساعدة التق )د( 

  اإلجراءات اجلزائية واجلنائية-٣

 الوالية القضائية

 من ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها املقبل معلومات إضافية عن امتثاهلا ألحكام املادة  -٦٠٦
ائية على اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول الـربوتوكول االختياري، وحتديداً عّما إذا كانت تقيم واليتها القض    

 .٤االختياري يف مجيع احلاالت املتوخاة مبوجب املادة 

 تسليم املطلوبني

 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وافق املتهم على تسليمه يف جلسة              ٣٥تالحـظ اللجنة أن املادة       -٦٠٧
 .ترفضه، حسب تقديرهاعلنية، فإن للسلطات املختصة أن تقبل طلب التسليم أو أن 

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باحلرص على تقييم مجيع طلبات التسليم تقييماً شامالً، وعدم اختاذ                 -٦٠٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان      . قراراهتا بقبول الطلب أو رفضه باالستناد إىل موافقة املتهم حصراً         

 من الربوتوكول االختياري اليت ينبغي اختاذها، عند االقتضاء، ٥امتثال تشريعاهتا بشأن التسليم ألحكام املادة 
 .أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري
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  محاية حقوق الضحايا من األطفال-٤

 االختياريالتدابري املّتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول 

تالحـظ اللجـنة تدابـري احلماية اليت يتضمنها قانون األحداث اجلاحنني، مبا فيها إنشاء حماكم خاصة                  -٦٠٩
أو املدانني بارتكاب جرمية    /باألحداث، إال أهنا تشعر بالقلق ألن هذه التدابري تشري أساساً إىل األطفال املتهمني و             

 : كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي.بدالً من أن تستهدف األطفال ضحايا اجلرائم

اعتـبار من هم دون الثامنة عشرة غري مؤهلني للشهادة مبوجب قانون البّينات، عدا يف احلاالت          )أ( 
 املزعومة املتعلقة جبرائم االغتصاب أو األفعال املنافية للحشمة؛

، وال سيما األطفال الذين     إمكانـية مقاضاة ضحايا األفعال اليت يغطيها الربوتوكول االختياري         )ب( 
 .ُيستغلون يف البغاء، أو طردهم إذا كانوا من األجانب

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم جترمي األطفال ضحايا أي من                 -٦١٠
رف حبماية  كما توصي اللجنة الدولة الط    . اجلـرائم املنصـوص عليها يف الربوتوكول االختياري أو معاقبتهم         

 من  ٨الضـحايا والشـهود مـن األطفال يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية وفقاً ألحكام املادة                 
وهلذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسترشد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية . الربوتوكول االختياري

قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (مية والشهود عليها بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلر      
 :وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص القيام مبا يلي). ٢٠٠٥/٢٠رقم 

السـماح للضحايا من األطفال باإلعراب عن آرائهم واحتياجاهتم وشواغلهم ومراعاة هذه             )أ( 
 صية؛اآلراء واالحتياجات والشواغل يف اإلجراءات اليت هتم مصاحلهم الشخ

اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل بغية محاية األطفال من أي أذى ميكن أن يلحقهم               )ب( 
خـالل اإلجـراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف خمصصة ملقابلة األطفال واستخدام أساليب استجواب                

 تراعي خصوصيات الطفل؛

ن األطفال، كتسجيل أقواهلم    وضـع إجراءات خاصة لتلقي األدلة من الضحايا والشهود م          )ج( 
 . على أشرطة مرئية وصوتية، بغية احلد من عدد املقابالت والتصرحيات واجللسات

وبينما تالحظ اللجنة أن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تنظم دورات تدريبية لألشخاص العاملني إىل               -٦١١
أو املراكز املتخصصة يف    /م يف اخلرباء الطبيني و    جانـب الضحايا من األطفال، فإهنا تشعر بالقلق إزاء النقص العا          

 .عالج هؤالء األطفال وتعافيهم البدين والنفسي وإعادة اندماجهم يف اجملتمع

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقدمي كل املساعدة املناسبة إىل الضحايا من األطفال، مبا يف ذلك  -٦١٢
 من  ٩ من املادة    ٣عافيهم البدين والنفسي وفقاً ألحكام الفقرة       إعـادة اندماجهم الكامل يف اجملتمع وحتقيق ت       

الـربوتوكول االختـياري؛ وهلـذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تستمر يف اختاذ التدابري الكفيلة بتقدمي                 



CRC/C/43/3 
Page 133 

ة التدريب املالئم، وال سيما التدريب القانوين والنفساين، لألشخاص العاملني إىل جانب ضحايا اجلرائم احملظور
 .مبوجب الربوتوكول االختياري

ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ممارسة الزواج املؤقت اليت حتدث بوجه خاص يف                  -٦١٣
كما تشعر .  عاماً ُيقَدَّمن للزواج يف مقابل املال١٢بعـض مناطق البلد، واليت تشمل فتيات ال تتجاوز أعمارهن          

الء الفتيات، ممن يهجرهن أزواجهن بعد فترة قصرية، من احلقوق املكتسبة مبوجب            اللجنة بالقلق إزاء حرمان هؤ    
الـزواج القانوين، وتعرضهن للوصم، وعدم متتعهن مبا يكفي من التدابري الالزمة لتعافيهن البدين والنفسي وإعادة            

 . اندماجهن يف اجملتمع

 مبا يف ذلك عن طريق إذكاء الوعي يف         توصـي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة قضية الزواج املؤقت،         -٦١٤
صـفوف األطفال واألسر واجملتمع حبقوق الطفلة ومبا بسببه هذا النوع من الزواج من أثر سليب على الصحة               

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لضحايا هذه . اجلسـدية والعقلـية للفتيات وعلى سالمتهن بشكل عام      
 .التعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمعاملمارسة املساعدة الالزمة لتحقيق 

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

 التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

 للتنمية الريفية املتكاملة، وذلك يف ترحب اللجنة بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة البطالة والصندوق السوري       -٦١٥
 على التوايل، كتدبريين يهدفان إىل مكافحة الفقر بوصفه أحد األسباب الرئيسية جلميع             ٢٠٠١ و ٢٠٠٢عـامي   

غري أن . وترحب اللجنة أيضاً ببث التلفزيون السوري برناجماً خاصاً حول العنف ضد األطفال. أشكال االستغالل
قضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يتطلب اتباع             اللجنة، اليت تؤمن بأن ال    

 :هنج مشويل يعاجل العوامل اليت تساهم يف هذه الظواهر، تعرب عن قلقها إزاء ما يلي

 عـدم وجود خطة أو استراتيجية متكاملة ملعاجلة قضية التشرد وأطفال الشوارع، علماً أن ارتفاع عدد          )أ( 
 األطفال يف الشوارع هو مؤشر عن إمكانية ممارسة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

املشـاكل املتعلقة بتسجيل املواليد اليت ال تزال قائمة يف بعض املناطق وبالنسبة إىل أقليات إثنية                 )ب( 
 معينة، وال سيما األكراد؛ 

 . ن إىل مكافحة ظاهرة التسرب من املدرسة بشكل فعالعدم التوصل حىت اآل )ج( 

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الختاذ التدابري املالئمة، مبا فيها التدابري التشريعية                -٦١٦
وتوصي . والقضائية واإلدارية، ووضع سياسات وبرامج ملكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

 :لدولة الطرف على وجه اخلصوص بالقيام مبا يلياللجنة ا

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ملعاجلة قضية التشرد وأطفال الشوارع، املعرضني بوجه         )أ( 
 خاص خلطر االستغالل؛
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احلرص على أن يكون اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال الذي تنوي وزارة الشؤون االجتماعية              )ب( 
وينبغي أن يكون هذا اخلط     . مؤلفاً من ثالثة أرقام وجمانياً ومتاحاً على مدار الساعة        ،  ٢٠٠٧إنشاؤه يف عام    

 اهلاتفي الوطين املخصص ملساعدة األطفال قادراً على تقدمي اخلدمات يف املناطق النائية؛ 

مضاعفة جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال اخلاضعني لوالية الدولة الطرف بصرف النظر  )ج( 
  القانوين للوالدين؛ عن الوضع

 تكثيف جهودها للحد من معدالت التسرب من املدرسة؛  )د( 

تشـجيع مجـيع وسـائط اإلعـالم على نشر معلومات إضافية بشأن القضايا اليت يغطيها                  )ه( 
 .الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان-٦

 الوقاية وإنفاذ القوانني

 الطرف تعمل بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للهجرة يف مكافحة االجتار            تالحـظ اللجنة أن الدولة     -٦١٧
باألشخاص، وترحب بإنشاء فرقة عمل وطنية خمصصة مشتركة بني الوزارات هلذا الغرض وبصياغة قانون شامل               

َوقَُّع أن يقدم قريباً إىل جملس الشعب            َت اء ما وردها من    إال أهنا تشعر بالقلق إز    . للتصـدي لالجتـار باألشخاص ُي
 .معلومات عن نقل فتيات عراقيات إىل اجلمهورية العربية السورية لغرض استغالهلن هناك يف جتارة اجلنس

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حبوث إضافية حول نطاق وطبيعة االجتار باألشخاص عرب احلدود        -٦١٨
املواد اإلباحية، وبتعزيز تعاوهنا اإلقليمي والثنائي يف من أجل بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف 

اجملالني القضائي واألمين ملكافحة األفعال اليت تشكل جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري وكشفها والتحقيق 
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها القادم         . فـيها ومقاضـاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم      

 .فصيلية إضافية يف هذا الشأنمعلومات ت

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة،              -٦١٩
كاليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع املنظمات الدولية غري احلكومية، كاملنظمة الدولية 

، (ECPAT)فال يف املواد اإلباحية واالجتار باألطفال ألغراض جنسية         إلهنـاء بغـاء األطفال واستغالل األط      
 .، بغية تعزيز تنفيذ الربوتوكول االختياري(ISPCAN)واجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة وإمهال األطفال 

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً     توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان            -٦٢٠
باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء، وإىل جملس الشعب، واجملالس الشعبية احمللية كي تنظر         

 .فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

الدولة الطرف وهذه التوصيات    توصـي اللجـنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية املقدمة من             -٦٢١
، لعامة  )على سبيل املثال ال احلصر    (على نطاق واسٍع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت          ) املالحظات اخلتامية (

اجلمهـور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش وإشاعة              
 . ذه ورصدهالوعي بالربوتوكول االختياري وتنفي

  التقرير القادم-٨

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ            ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٦٢٢
 من اتفاقية   ٤٤الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني الثالث والرابع الواجب تقدميهما مبقتضى املادة            

 . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ان التقريران ضمن تقرير موحد يف حقوق الطفل، على أن ُيقَدََّم هذ

الدامنرك: املالحظات اخلتامية  

انظر  (١١٨٠ يف جلستها (CRC/C/OPSC/DNK/1)نظرت اللجنـة فـي التقريـر األويل للدامنـرك  -٦٢٣
CRC/C/SR.1180 ( ٢٩ املعقودة يف ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩املعقودة يف 

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف، وبردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت                 -٦٢٤
كما تعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع وفد          ). CRC/C/OPSC/DNK/Add.1(طرحـتها اللجنة    

 .رفالدولة الط

وتذكّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية              -٦٢٥
 والواردة يف الوثيقة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف يف 

CRC/C/DNK/CO/3. 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :ترحب اللجنة باعتماد التعديل التايل على القانون اجلنائي وخطط العمل الوطنية -٦٢٦

 ملكافحة البغاء؛" حياة جديدة" املعنونة ٢٠٠٥خطة العمل لعام  )أ( 

  ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال؛٢٠٠٣خطة العمل الوطنية لعام  )ب( 

يونيه / حزيران٦ الصادر يف ٣٨٠واسطة القانون رقم التعديل الذي أُدخل على القانون اجلنائي ب   )ج( 
 ، والذي أورد حكماً جديداً بشأن االجتار باألشخاص؛٢٠٠٢
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 واملتعلق خبطة عمل احلكومة الرامية إىل مكافحة االجتار يف النساء           ٢٠٠٥امللحق الصادر يف عام      )د( 
 .ركلتقدمي احلماية والدعم لألطفال الذين مت االجتار هبم  إىل الدامن

وترحب اللجنة أيضاً بقيام املفوضية الوطنية للشرطة بإنشاء وحدة حتقيقات متخصصة يف اجلرائم اجلنائية               -٦٢٧
اليت ُتقترف على شبكة اإلنترنت مبا فيها التصوير اإلباحي لألطفال، كما ترحب بإنشاء ثالثة مراكز معارف وهي 

ى كوبنهاغن اجلامعي، واملركز الوطين الدامنركي للجهود       فريق مساعدة األطفال املعتدى عليهم جنسياً يف مستشف       
وهو مركز يهتم بالشباب الذين ارتكبوا      " جانوس"االجتماعـية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال، ومركز         

 .اعتداءات جنسية على أطفال وشباب آخرين

 "أنقذوا األطفال يف الدامنرك   " التقدير أن املفوضية الوطنية للشرطة ومنظمة     بالغ  وتالحـظ اللجـنة مع       -٦٢٨
، قد أدخلت مرشِّحاً مينع الوصول إىل مواقع اإلنترنت اليت تتضمن       "TDC"وشركة اخلدمات السلكية والالسلكية     

 . مستخدم يومياً يف املتوسط إىل تلك املواقع١ ٧٠٠صور إباحية لألطفال، وقد جنح ذلك املرشِّح يف منع وصول 

 من أجل مساعدة األطفال على التعايف بدنياً ظ اللجنة مع التقدير التدابري املتخذةعالوة على ذلك، تالحو -٦٢٩
ونفسياً، مثل اإلعانات الستشارة علماء النفس وتشديد العقوبات اليت تفرض على تسجيل ونشر املواد اإلباحية               

 .اليت يظهر فيها األطفال

ا الدولة الطرف يف جماالت املساعدة اإلمنائية الدولية        وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود الكبرية اليت تبذهل        -٦٣٠
 .مسائل يشملها الربوتوكول االختيارياليت تركز على 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 تنسيق ورصد تنفيذ الربوتوكول االختياري

خمتلفة تشارك يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، غري       حتيط اللجنة علما باملعلومات اليت تفيد بأن وزارات          -٦٣١
أهنـا تشـعر بـالقلق إزاء غياب هيئة حكومية معينة تنسق األنشطة يف هذا الشأن وآلية تقيم تنفيذ الربوتوكول                    

 .االختياري

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق على الصعيدين املركزي واحمللي، يف اجملاالت اليت                 -٦٣٢
 .ها الربوتوكول االختياري، وإنشاء آليات جتري تقييماً دورياً لتنفيذ الربوتوكوليشمل

 النشر والتدريب

 تالحظ جهود الدولة الطرف يف سبيل نشر الربوتوكول االختياري وكذلك بعض األنشطة              اللجنة مع أن  -٦٣٣
 .فإهنا تأسف لكون هذا ال يتم بصورة منهجية ومستمرةالتدريبية على أحكامه، 
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توصي اللجنة بتخصيص موارد هامة لتمويل محالت توعية لعامة الناس وإعداد مواد وتنظيم دورات               -٦٣٤
تدريبية للمهنيني الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم، خاصة منهم املكلفون بإنفاذ القوانني وكذلك أعضاء              

لية، ووسائط اإلعالم، واملرشدون   الربملان، والقضاة، واحملامون، وموظفو قطاع الصحة وموظفو احلكومات احمل        
االجتماعـيون، واملدرسـون ومديرو املدارس، وغريهم، حسب ما تقتضيه احلاجة، من املسؤولني عن تنفيذ               

 .الربوتوكول االختياري

 مجع البيانات

ول تأسـف اللجـنة للكمية احملدودة من البيانات واألحباث املتوفرة بشأن املسائل اليت يتناوهلا الربوتوك               -٦٣٥
 .االختياري

أحباث تتناول املسائل اليت تطرق إليها الربوتوكول       إجراء  توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل         -٦٣٦
فصَّل تلك البيانات حسب السن واجلنس وفئة األقلية، وبأن ُتجَمع البيانات وحتلَّل منهجياً             االختياري وبأن ت  

 .سياساتألهنا تتيح أدوات ال غىن عنها لقياس مدى تنفيذ ال

 التعاون مع اجملتمع املدين

 فـيما خيـص نطاق تطبيق الربوتوكول االختياري، ترحب اللجنة بالشراكة القائمة بني الدولة الطرف                -٦٣٧
أنقذوا "واملنظمات غري احلكومية، وخري مثال على تلك الشراكة التعاون الوثيق بني جملس وسائط اإلعالم ومنظمة 

وتالحظ اللجنة، مع ذلك، أن منظمات اجملتمع       . ال حتقيق األمان على شبكة اإلنترنت     يف جم " األطفال يف الدامنرك  
املدين على استعداد للمسامهة بنشاط أكرب يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك تقدمي الدولة الطرف تقارير 

 .دورية إىل اللجنة

 منظمات اجملتمع املدين من أجل منع بيع األطفال         توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز تعاوهنا مع         -٦٣٨
وتشجع الدولةَ الطرف أيضاً على إشراك تلك املنظمات يف إعداد التقارير .  املواد اإلباحية ويفبغاءالواستغالهلم يف  

 .اليت تقدم إىل اللجنة وعلى االستفادة من هذه العملية إلثارة نقاش عام وحاسم بشأن هذه املسائل

 ات اجلنائيةاإلجراء -٢

  من الربوتوكول االختياري٣ من املادة ١الوالية القضائية يف اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

 مع التقدير، ال سيما يف ما يتعلق باحملاكمة على اجلرائم املتصلة بالسياحة بدافع ممارسة               تالحـظ اللجنة   -٦٣٩
فيما يتعلق " التجرمي املزدوج"، شرط ٢٠٠٦يونيه /ن حزيرا٢اجلنس مع األطفال، أن الدولة الطرف قد ألغت، يف 

غري أن اللجنة تالحظ بقلق أنه مل يتم توفري موارد إضافية للشرطة يف             . جبـرائم اجلنس اليت ُترتكب يف حق أطفال       
 .إطار التعاون الدويل يف هذا الشأن

اون الدويل أثناء حتقيقها يف     الدولة الطرف بتزويد الشرطة الدامنركية مبوارد كافية للتع       توصي اللجنة    -٦٤٠
 .قضايا استغالل األطفال جنسياً
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  محاية حقوق الضحايا من األطفال-٣

 التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول

ر الشرطة من أثر سليب تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما حيتمل أن يسفر عنه إصالح احلكم احمللي وإصالح دوائ -٦٤١
على التعرف يف مرحلة مبكرة على القضايا اليت تنطوي على استغالل األطفال وعلى توفر ونوعية اخلدمات املقدَّمة 

 .لألطفال من ضحايا هذا االستغالل، مبا فيه بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية

ي وإصالح دوائر الشرطة، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري          فيما يتعلق بإصالح احلكم احملل     -٦٤٢
خاصة تكفل التعرف يف مرحلة مبكرة على احلاالت اليت تنطوي على استغالل األطفال وتضمن توفر ونوعية                

واد اخلدمات املقدَّمة لألطفال من ضحايا هذا االستغالل، مبا فيه بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف امل               
 .اإلباحية، خاصة أثناء الفترة االنتقالية

أشرطة  الذي يتيح إمكانية استخدام ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢ الصادر يف ٢٢٨وترحب اللجنة بالقانون رقم  -٦٤٣
الفـيديو اليت سجلت عليها املقابالت اليت أجريت مع األطفال كدليل يف احملاكم ويقضي بأن يقوم ضباط شرطة                  

اً بتسجيل املقابالت مع األطفال على أشرطة الفيديو يف احلاالت اليت تنطوي على اعتداءات              مدربون تدريباً خاص  
وحتيط اللجنة علما باملعلومات اليت أفادت حبدوث مشاكل عملية يف بعض احلاالت فيما يتعلق باملقابالت   . جنسية

 .الفعل ملعاجلة تلك املشاكلاليت أجريت مع األطفال وسجلت على أشرطة الفيديو، وبالتدابري اليت اختذت ب

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة اختاذ تدابري حلماية األطفال الضحايا والشهود وتعزيزها كلما  -٦٤٤
وحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن       . اقتضـى األمر ذلك يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائية         

لتوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا    تسترشـد بـأمور من بينها املبادئ ا       
 ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (اجلرائم والشهود عليها 

واجباً حمدداً حيتم عليهم إبالغ السلطات احمللية كلما        موظفي القطاع العام     على   وتالحـظ اللجـنة أن     -٦٤٥
 بطفل تعرض لالعتداء اجلنسي أو استغل يف البغاء وأن على كل مواطن واجباً عاماً باإلبالغ عن تصادف أن التقوا

وباإلشارة إىل قضية االعتداء على طفل جنسياً واستغالله يف البغاء يف مدينة توندر . االعتداء اجلنسي على األطفال
مع املدين وموظفو القطاع العام على علم تام وهي قضية حديثة وشديدة القسوة، تتساءل اللجنة عما إذا كان اجملت

وفضال عن ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن عبء العمل الثقيل واملوارد احملدودة            . بواجـبهم بـإبالغ السـلطات     
 .املخصصة ملكاتب الرعاية االجتماعية قد يؤخران الرد على اإلخطار باإلبالغ عن استغالل طفل ما جنسياً

 :الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  -٦٤٦

بشأن اإلبالغ اإللزامي لضمان علم موظفي السلطات   مواصـلة احلمـالت اإلعالمية العامة        )أ( 
العامـة واجملتمع املدين متاماً بالتزامهم بإبالغ السلطات باستغالل األطفال جنسياً، وتعزيز ما تبذله من جهود              

 ال ولصاحلهم؛لتوفري التدريب ملوظفي السلطات العامة العاملني مع األطف
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الـتعاون مـع منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز اإلحساس باملسؤولية االجتماعية جتاه               )ب( 
 األطفال على صعيد اجملتمع احمللي؛

التوعـية بعدم شرعية ومقبولية أي من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال مع مراعاة مبدأ               )ج( 
 احترام خصوصيات الطفل املراعاة الواجبة؛

التصرف فوراً  وارد البشرية واملالية الكافية من أجل        بامل الرعاية االجتماعية تـزويد مكاتب     )د( 
 .وبفعالية عقب اإلبالغ عن حاالت استغالل األطفال جنسياً

وتالحظ اللجنة باهتمام برنامج محاية الشهود الذي ُوضع يف الدامنرك، ولكن ما يثري قلقها هو عدم اقتران  -٦٤٧
 .املوالة إلعادة ضحايا االجتار إىل وطنهم بضمانات كافية فيما يتعلق بتدابري محاية الشهود يف بلد املنشأاألولوية 

توصـي اللجـنة بأن يكفل لألطفال الذين ال ميكنهم احلصول على ضمانات حبمايتهم كشهود لدى                -٦٤٨
وينبغي أن ميَنح املأوى    . ية هناك إعـادهتم إىل بلداهنـم األصلية إذن اإلقامة يف الدامنرك واحلصول على احلما            

 .لألطفال األجانب من ضحايا االجتار أثناء فترة التحقيق إىل جانب رخصة إقامة مؤقتة

 ١٩٨٧كان قد أُنشئ عام " بورن تيليفونن"وتالحظ اللجنة مع التقدير أن خط املساعدة اخلاص باألطفال  -٦٤٩
" بورن تيليفونن"ا تالحظ بقلق أن االتصال خبط املساعدة ولكنه. وأنـه يقدم خدمات املشورة واإلحالة لألطفال      

 .ليس جماناً وأنه ال يقدم خدماته أثناء عطلة هناية األسبوع

كي " بورن تيليفونن"توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد الدعم املايل والتقين الذي تقدمه خلط املساعدة  -٦٥٠
وتوصي بأن خيصَّص   . ين عن دفع املخابرة إمكانية االتصال هاتفياً      يواصل تقدمي خدماته وبأن تكفل لألطفال العاجز      

رقـم هاتف جماين من ثالثة أو أربعة أرقام للخط الساخن حىت ال يكون على خط املساعدة وال على األطفال دفع                     
 .مبلغ للحصول على خدمات اخلط الساخن كما توصي بأن يقدم اخلط خدماته على مدار الساعة

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

 التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

ترحـب اللجنة بالقانون املتعلق باحلصول على املعلومات الواردة يف السجالت اجلنائية وقت التوظيف،               -٦٥١
 والذي يعزز جهود مكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال دون      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١الـذي دخل حيز النفاذ يف       

غري أهنا تالحظ بقلق أن هذا القانون ال يسري إال على املستخَدمني واملتطوعني املقبلني الذين . سن اخلامسة عشرة 
سـيكونون عـلى اتصال مباشر مع األطفال دون سن اخلامسة عشرة والذين سيتم توظيفهم من جانب سلطات             

 .دارة العامة، وأنه ُيبقي من يعملون بالفعل مع األطفال خارج نطاق سريانهاإل

عود األشخاص الذين سبق أن أُدينوا بارتكاب جرائم جنسية يف حق أطفال، توصي اللجنة الدولة ملنع  -٦٥٢
 ليشمل الطرف بالتفكري يف تعديل قانون احلصول على املعلومات الواردة يف السجالت اجلنائية وقت التوظيف

وتوصي اللجنة عالوة على ذلك بأن تتيح       . مجـيع املستخدمني واملتطوعني الذين يعملون بالفعل مع األطفال        
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الدولة الطرف مبادئ توجيهية وتدريباً مالئمني للعاملني املسؤولني عن إدارة طلبات احلصول على املعلومات              
 .الواردة يف السجالت اجلنائية

 الدامنركيني  تورط عدد من موظفي شركات السياحة     شأن ما ورد من تقارير عن       ويساور اللجنة القلق ب    -٦٥٣
 .بدافع ممارسة اجلنس مع األطفالواملواطنني الدامنركيني يف السياحة 

الدولة الطرف مبضاعفة جهودها ملكافحة الظاهرة املثرية للقلق املتمثلة يف السياحة بدافع توصي اللجنة  -٦٥٤
ل، وذلك باختاذ إجراءات قضائية باستمرار ضد مرتكيب اجلرائم يف اخلارج لدى            ممارسـة اجلـنس مع األطفا     

عودهتـم وأيضـاً بـتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع قطاع السياحة لزيادة االلتزام باملبادئ                  
 .السياحةالتوجيهية اليت وضعتها املنظمة العاملية للسياحة بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي يف 

  املساعدة والتعاون الدوليان-٥

 تنفيذ القانون

عدم كفاية املعلومات املتوفرة بشأن املساعدة والتعاون اللذين تقدمهما الدولة الطرف يف            تالحظ اللجنة    -٦٥٥
 من  ٣ من املادة    ١مجـيع مـراحل اإلجـراءات اجلزائـية أو اجلنائية اخلاصة باجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة                 

 .وتوكول االختياري، أي أثناء إجراءات التحري والتحقيق واملالحقة والعقاب وتسليم اجملرمنيالرب

 . اللجنة الدولة الطرف على توفري معلومات أشد تفصيال يف هذا الشأن يف تقريرها املقبلشجعت -٦٥٦

 والنشرابعة تامل -٦

 املتابعة

ري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، وذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التداب -٦٥٧
بطرق تشمل إحالتها إىل أعضاء جملس الدولة والربملان وكذلك إىل السلطات اإلقليمية بغرض دراستها كما ينبغي    

 .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

 اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير األويل والردود           -٦٥٨
اليت اعتمدهتا، على نطاق واسع لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع    ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات املتعلقة هبا    

على سبيل املثال ال    (املـدين ومجعـيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال، بوسائل منها شبكة اإلنترنت             
 .التوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده، إلثارة النقاش و) احلصر
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  التقرير القادم-٧

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج ١٢ من املادة ٢وفقاً للفقرة  -٦٥٩
 من ٤٤ادة معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الرابع املقرَّر تقدميه، وفقاً للم

 .٢٠٠٨أغسطس / آب١٧اتفاقية حقوق الطفل، يف 

 بنن: املالحظات اخلتامية

انظر  (١١٨٣ و ١١٨١ يف جلستيها    (CRC/C/BEN/2)نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثاين لبنن           -٦٦٠
CRC/C/SR.1181 و SR.1183 (   املعقودة  ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠املعقودتني يف 

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩يف 

  مقدمة-ألف 

 ترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولـة الطرف تقريرها الدوري الثاين وبالردود اخلطية على قائمة املسائل                  -٦٦١
)CRC/C/BEN/Q/2 و Add.1(        ر كما تنوه اللجنة مع التقدير باحلوا     . ، ما أتاح فهماً أوضح حلالة األطفال يف بنن

 .الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، الذي ضّم خرباء من املؤسسات املعنية للدولة

  ما اختذته الدولة الطرف من تدابري متابعة وما أحرزته من تقدم-باء 

اليت يتناوهلا التقرير   ترحـب اللجنة بالقوانني واألنظمة العديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف أثناء الفترة              -٦٦٢
 :هبدف محاية حقوق الطفل وتعزيزها، ومنها

، الذي حيدد شروط ترحيل القّصر وقمع       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   ٢٠٠٦/٤القانون رقم    )أ( 
 االجتار باألطفال يف بنن؛

، بشأن الوقاية والرعاية والدعم فيما      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   ٢٠٠٦/٣١القـانون رقم     )ب( 
 اإليدز؛/يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

 ، ويتضمن قانون األشخاص واألسرة؛٢٠٠٤أغسطس / آب٢٤، املؤرخ ٧-٢٠٠٢القانون رقم  )ج( 

 ، املتعلق حبظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛٢٠٠٣مارس / آذار٣ املؤرخ ٤-٢٠٠٣القانون رقم  )د( 

 ، بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية؛٢٠٠٣رس ما/ آذار٣ املؤرخ ٠٤-٢٠٠٣القانون رقم   )ه( 

أكتوبر / تشرين األول  ١ املؤرخ   MEPS/METFP/CAB/DC/SGM/SA/16األمر الوزاري رقم     )و( 
، املتعلق بفرض عقوبات على االعتداءات اجلنسية املرتكبة يف املدارس الثانوية العامة أو اخلاصة واليت تقدم                ٢٠٠٣

 .ين، أو يف املؤسسات التعليميةالتعليم العام أو التقين أو امله
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وباإلضـافة إىل ذلـك، تنوه اللجنة مع التقدير بإنشاء مؤسسات جديدة هتدف إىل محاية حقوق الطفل                  -٦٦٣
 .وتعزيزها، كاللجنة الوطنية حلقوق الطفل والوحدة الوطنية لرصد وتنسيق أنشطة محاية الطفل

، ما جيعلها جزءاً ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٥ريدة الرمسية يف وترحب اللجنة بنشر اتفاقية حقوق الطفل يف اجل -٦٦٤
 .من القوانني املدونة للبلد

وترحـب اللجنة مبصادقة الدولة الطرف على جمموعة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو انضمامها          -٦٦٥
 :إليها، ومنها

ألطفال وبغاء األطفال   املتعلق ببيع ا  وتفاقية حقوق الطفل    املـلحق با  الـربوتوكول االختـياري      )أ( 
 ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥، يف واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

شراك األطفال يف الرتاعات    إاملتعلق ب وتفاقية حقوق الطفل    امللحق با الـربوتوكول االختـياري      )ب( 
 ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥، يف املسلحة

 ١١، يف   احلد األدىن لسن االستخدام    بشأن   ١٩٧٣ لعام   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ج( 
 ؛٢٠٠١يونيه /حزيران

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات   ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )د( 
 ؛٢٠٠١مايو / أيار٢٨ الفورية للقضاء عليها، يف

 بروتوكول:  هلا ت املكملة  والربوتوكوال اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         )ه( 
وبروتوكول مكافحة هتريب   ؛  مـنع وقمـع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، وخباصة االجتار بالنساء واألطفال           

؛ وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا وذخائرها        املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو     
 ؛٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦ واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، يف

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         امللحق با الـربوتوكول االختياري     )و( 
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠، يف القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 

 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد ( تدابري التنفيذ العامة -١

 التوصيات السابقة للجنة

ـ  -٦٦٦ عاجلة هواجس شىت أبدهتا اللجنة واألخذ بتوصيات       اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف مل     باللجنة مع االرتياح    نوه  ت
وذلك من  ،  (CRC/C/3/Add.52)ف   يف التقرير األويل املقدم من الدولة الطر       هاإثر نظر  (CRC/C/15/Add.106)قدمتها  

غري أهنا تأسف ألن بعض تلك      . مـا اختذتـه الدولة الطرف من تدابري تشريعية وما انتهجته من سياسات عامة             خـالل   
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اهلواجس والتوصيات مل حتظ باهتماٍم كاٍف، ال سيما تلك املتعلقة جبمع البيانات، وعدم التمييز، واحلق يف احلياة، والعنف                  
 .ية البديلة، والصحة، والتعليم، واالجتار، ونظام قضاء األحداثواإلساءة واإلمهال، والرعا

حتث اللجنة الدولة الطرف على أال تألو جهداً يف تنفيذ التوصيات اليت وردت يف املالحظات اخلتامية              -٦٦٧
يف هذه على التقرير األويل واليت ُنفّذت جزئياً أو مل تنفذ بعد، وأن تتناول قائمة اهلواجس والتوصيات الواردة 

 .املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين

 التشريعات

 مبا اختذ من تدابري لتعزيز اإلطار القانوين فيما يتعلق حبقوق الطفل وملواءمة التشريعات              ترحـب اللجـنة    -٦٦٨
للجنة بيد أن ا  . الوطنـية مـع االتفاقية، وال سيما قانون األشخاص واألسرة ومشروع القانون اخلاص باألطفال             

 .تالحظ أن التشريعات الوطنية يف بعض اجملاالت، كالعقوبة البدنية، ال تزال غري متوائمة متاماً مع االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتوفري محاية قانونية أفضل لألطفال وضمان َتواؤم  -٦٦٩
كما توصي الدولة الطرف بتسريع     .  االتفاقية وأحكامها  القوانـني احمللـية ذات الصلة تواؤماً تاماً مع مبادئ         

 .اعتماد القانون اخلاص باألطفال وتنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية

 خطة العمل الوطنية

بعدد من خطط وبرامج العمل اليت اعتمدهتا هيئات الدولة الطرف املعنية بتعزيز ومحاية       حتيط اللجنة علماً     -٦٧٠
. كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل على صياغة سياسة واستراتيجية وطنيتني حلماية الطفل. لطفلحقوق ا

 .بيد أن اللجنة قلقة ألن الدولة الطرف مل تعتمد حىت اآلن خطة عمل وطنية خاصة باألطفال

 :الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة  -٦٧١

 تني حلماية الطفل؛اعتماد السياسة واالستراتيجية الوطني )أ( 

 خاصة باألطفال واحلرص على أن تركز بوضوح على حقوق           خطة عمل وطنية   وضع وتنفيذ  )ب( 
 وأن تغطي مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية وأن تأخذ يف           ، االتفاقية الطفـل عـلى النحو الذي تنّص عليه       

لجمعية العامة يف عام    لادرة عن الدورة االستثنائية     ، الص "عامل صاحل لألطفال  "االعتبار الوثيقة اخلتامية املعنونة     
 ؛)، املرفق(S-27/2) ٢٧/٢-القرار دإ (٢٠٠٢

دمج مجيع خطط العمل والربامج األخرى ضمن خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال تفادياً              )ج( 
 التباع هنٍج جمّزأ يف إعمال حقوق الطفل؛

نية واملوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطة العمل       توفـري اآللـيات واألنظمة وخمصصات امليزا       )د( 
 .الوطنية هذه بفعالية
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 التنسيق

تـنوه اللجـنة مبـا اختذته الدولة الطرف من تدابري لضمان حتسني التنسيق يف إطار تنفيذ االتفاقية على                    -٦٧٢
حدة الوطنية لرصد وتنسيق الصعيدين املركزي واحمللي، ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، ومؤخراً الو

غري . كما حتيط اللجنة علماً بإنشاء جلان إدارية واعتزام إنشاء جلان بلدية ُتعىن حبقوق الطفل . أنشطة محاية الطفل  
أن اللجـنة تـرى أن مـن الضروري حتسني التنسيق بني القطاعات فيما يتعلق باجلهود املبذولة لصاحل األطفال                   

 .مبا يف ذلك على الصعيدين اإلقليمي واحملليوالشباب على خمتلف األصعدة، 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني ترابط وتنسيق مجيع األنشطة        -٦٧٣
املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، حبيث يتسىن حتقيق التنسيق الفعال بني السلطات املركزية واحمللية، فضالً عن التعاون               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد       . والشـباب واآلباء واملنظمات غري احلكومية     مـع األطفـال     
بتخصـيص مـوارد بشرية ومالية كافية لتشغيل اللجان اإلدارية بفعالية واملضي يف إنشاء جلان بلدية حلقوق                 

 .الطفل بغية تنفيذ برامج الوقاية وتعزيز حقوق اإلنسان

 الرصد املستقل

ة مبا قدمته الدولة الطرف من معلومات أثناء احلوار املتعلق باجمللس الوطين االستشاري حلقوق              تنوه اللجن  -٦٧٤
تتضمن واليته سلطة تلقي الشكاوى الفردية      اإلنسان، إال أهنا تأسف لعدم وجود هيكل مستقل ومناسب للطفل           

 . املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل ومعاجلتها

نشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أو مكتب ألمني مظامل          توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإ        -٦٧٥
مفوض حلقوق الطفل ُتسَند إليه والية واضحة تشمل رصد حقوق الطفل وتنفيذ االتفاقية على األصعدة  /األطفـال 

مبادئ (ن للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساالوطنـية واإلقليمية واحمللية، وفقاً      
وتوصي، آخذة يف   . )١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    ة ب رفق، امل بـاريس 

املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز          ٢٠٠٢ لعام   ٢اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم      
كاوى من اجلمهور، مبا يف ذلك فرادى األطفال، والتحقيق         ، بتكليف هذه املؤسسة بتلقي الش     ومحاية حقوق الطفل  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس      . فيها ومعاجلتها، وأن ُتزوَّد مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية واملادية          
 .املساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 ملوارد لألطفالختصيص ا

بيـنما تـنوه اللجـنة بالـزيادة العامة يف املوارد املخصصة للنفقات املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك اخلدمات                  -٦٧٦
االجتماعـية األساسية، يساورها القلق ألن خمصصات امليزانية ليست كافية لضمان تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك ضمان                 

كما يساورها القلق إزاء مظاهر التفاوت بني املناطق . ليت تضطلع هبا الدولة الطرففعالـية سري الربامج واإلصالحات ا   
وباإلضافة إىل ذلك، فبينما   . احلضـرية والريفية وحرمان عدد كبري من األطفال الفقراء من احلصول على الدعم الكايف             

زاء احلاجة إىل اختاذ تدابري صارمة   ترحـب اللجـنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل مكافحة الفساد، يساورها القلق إ             
 .وهادفة للحد من اآلثار اليت قد تنجم عن الفساد، وال سيما يف جماالت مثل الصحة والتعليم والقضاء
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة زيادة خمصصات امليزانية يف اجملاالت األساسية بالنسبة إىل                -٦٧٧
وصول هذه املخصصات بفعالية إىل الفئات األضعف وتقليص        األطفـال، وبوضـع نظام رصد واٍف لضمان         

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. مظاهر التفاوت بني املناطق، وال سيما بني املناطق احلضرية والريفية

 من االتفاقية عن طريق إعطاء األولوية يف     ٤إيـالء اهـتمام خـاص للتنفيذ الكامل للمادة           )أ( 
 لضمان تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وال سيما األطفال الذين            خمصصات امليزانية 

حد تسمح به املوارد املتاحة، وحيثما لزم   إىل أقصى "ينـتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً، واختاذ إجراءات         
 ؛"األمر، يف إطار التعاون الدويل

قر يف ختصيص موارد ميزانية القطاع االجتماعي وإنفاقها،      ضمان جتسيد االلتزام باحلد من الف      )ب( 
وإدراج بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وأنشطة القطاع االجتماعي املعنية باألطفال يف صلب الورقة القادمة              

 الستراتيجية احلّد من الفقر واستراتيجية التنمية الوطنية؛

لفساد، مع إيالء عناية خاصة جملاالت الصحة       مواصلة وتوطيد جهودها الرامية إىل مكافحة ا       )ج( 
 .والتعليم والقضاء

 مجع البيانات

تـنوه اللجـنة مـع التقدير مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل مجع وحتليل وتصنيف البيانات                    -٦٧٨
عهد الوطين  اإلحصـائية املـتعلقة باألطفال وحقوق الطفل، مبا يف ذلك استحداث قاعدة البيانات اليت يديرها امل               

غري أن اللجنة قلقة لعدم كفاية البيانات املتعلقة حبالة األطفال املنتمني إىل أضعف             . لإلحصاء والتحليل االقتصادي  
الفـئات، مبن يف ذلك األطفال ضحايا العنف واالعتداء اجلنسي، واألطفال املوَدعون مؤسسات الرعاية البديلة،               

اإليدز، واألطفال املعوقون، واألطفال الذين     /ريوس نقص املناعة البشري   وأطفال الشوارع، واألطفال املتأثرون بف    
 .يعيشون يف فقر

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة توطيد آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات                -٦٧٩
 اجملاالت اليت تتناوهلا    مركـزية لألطفـال ووضع مؤشرات تنسجم مع االتفاقية بغية ضمان مجع البيانات عن مجيع              

 سنة، واملنطقة احلضرية    ١٨االتفاقـية وتصـنيفها، مثالً، حسب العمر جلميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن              
وتشجع اللجنة  .  أعاله ٦٧٨والريفـية، وفـئات األطفال احملتاجني إىل رعاية خاصة، على النحو املبّين يف الفقرة               

 املؤشرات والبيانات يف وضع السياسات والربامج من أجل تنفيذ فعاٍل كذلـك الدولة الطرف على استخدام هذه      
 .فكما توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التماس املساعدة التقنية من اليونيسي. لالتفاقية وتقييم التقدم احملرز

 النشر والتدريب والتوعية

ويشمل . لنشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية   جتـد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف             -٦٨٠
، وترمجة االتفاقية إىل لغيت الفون والديندي، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٥ذلك مثالً نشر االتفاقية يف اجلريدة الرمسية يف 

غري أن اللجنة تالحظ بقلق أن مبادئ االتفاقية وأحكامها ال حتظى           . وإعداد صيغة مصورة ومبسطة من االتفاقية     
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منهجي على خمتلف مستويات اجملتمع، وال سيما يف املناطق الريفية وبني األطفال، وأن التدريب على االتفاقية بنشر 
 .ليس متواصالً وال يزال غري كاٍف

قوق اإلنسان يف حب تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نشر االتفاقية، بطرق منها إدراج التثقيف -٦٨١
ة، ومواصلة جهودها لتوفري التدريب الوايف واملنهجي يف جمال         بتدائية والثانوي املـناهج الدراسية للمدارس اال    

وظفني القضاة واحملامني وامل  أو هبذه احلقوق للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال وألجلهم، ك          /حقوق الطفل و  
ألخصائيني االجتماعيني  واملوظفني املدنيني ومسؤويل احلكومات احمللية واملدرسني وا      املكلفـني بإنفاذ القوانني     

كما توصي اللجنة بنشر التشريعات املتعلقة حبقوق . واملوظفني الصحيني واألطفال أنفسهم على وجه اخلصوص
 .الطفل على أوسع نطاق ممكن

 التعاون مع اجملتمع املدين

ـ  -٦٨٢ ما تنوه مبا ينهض به     ك. يط اللجنة علماً بالعالقة القائمة بني احلكومة واجملتمع املدين والتعاون بينهما          حت
 .اجملتمع املدين من دور نشط يف توفري اخلدمات، وال سيما اخلدمات االجتماعية

تشدد اللجنة على الدور املهم الذي يضطلع به اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ أحكام االتفاقية، وتشجع                 -٦٨٣
ي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، ويف هذا السياق، توص . عـلى زيـادة التعاون مع املنظمات غري احلكومية        

 بشأن ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول٢٠مسترشـدةً بالتوصـيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة املعقود يف      
 ):CRC/C/121انظر  (دوره يف إعمال حقوق الطفلبشأن د للخدمات ورِّالقطاع اخلاص كمَو

 غري احلكومية وإشراكها بشكل منهجي يف مجيع مراحل         مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع املنظمات     )أ( 
 تنفيذ االتفاقية وكذلك يف وضع السياسات؛

ضـمان امتـثال املنظمات غري احلكومية اليت تقدم خدمات لألطفال، سواء مبقابل أم جماناً،                )ب( 
 .دماتملبادئ االتفاقية وأحكامها، بطرق من بينها مثالً وضع مبادئ توجيهية ومعايري لتقدمي اخل

 عامةالبادئ  امل-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

تالحظ اللجنة أن الدستور والقوانني احمللية األخرى تكفل مبدأ عدم التمييز، إال أهنا تالحظ مع القلق أن                  -٦٨٤
وىل رعايتهن لدواعي   هـذا املبدأ غري مطبق بالكامل بالنسبة للفتيات، ومن بينهن َمن يوَدعن لدى طرف ثالث يت               

املساعدة أو التضامن العائلي أو اجملتمعي، واألطفال الذين حيتاجون إىل رعاية بديلة، واملعوقني، وأطفال الشوارع، 
اإليدز، وأطفال املناطق الريفية، واألطفال الفقراء، ال سيما فيما يتعلق          /واملصـابني بفريوس نقص املناعة البشري     

 .ق الصحية والتعليمية الوافيةبفرص استفادهتم من املراف
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها                 -٦٨٥
 من االتفاقية، وذلك من خالل التنفيذ الفعال        ٢باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز، وفقاً للمادة          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية استباقية       . عدم التمييز للقوانـني القائمة اليت تضمن مبدأ       
وشاملة للقضاء على التمييز الفعلي ضد األطفال أياً كان أساسه، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املنتمني إىل                 

فيهية فـئات ضعيفة، وإعطاء األولوية للخدمات االجتماعية والصحية، وتكافؤ فرص التعليم واألنشطة التر            
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجياد بيئة مواتية ومراعية للجنسني تتيح للفتيات             . هلـؤالء األطفـال   

 .حقوقاً متساوية للمشاركة يف األسرة واملدرسة واملؤسسات األخرى، يف اجملتمعات احمللية ويف اجملتمع ككل

يف التقرير الدوري القادم معلومات     ج  ِر الدولة الطرف أن ُتد    إىلعـالوة على ذلك، تطلب اللجنة        -٦٨٦
 عّما اختذته من تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل                 حمـددة 

ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك              
 ٢٠٠١ لعام   ١، مع مراعاة التعليق العام رقم       ٢٠٠١ربان جبنوب أفريقيا يف عام      مـن تعصب، املعقود يف دي     

 ).٢٩ من املادة ١الفقرة (بشأن أهداف التعليم 

 مصاحل الطفل الفضلى

تـنوه اللجـنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف هذا اجملال، إال أنه يقلقها أن املبدأ العام املتمثل يف                      -٦٨٧
 من تقرير الدولة الطرف، مل ُيدَمج بعد        ٢١٨ الطفل الفضلى، على حنو ما ورد يف الفقرة          احلفـاظ عـلى مصاحل    

بشـكل واضح يف التشريعات الداخلية وال حيظى باحتراٍم أو إعماٍل كافيني على صعيد املمارسة يف مجيع جماالت              
 . السياسة العامة اليت متّس األطفال

دها لضمان تفهُّم املبدأ العام املتمثل يف رعاية مصاحل الطفل          توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهو      -٦٨٨
الفضلى، وإلدراجه وتنفيذه على النحو املناسب يف مجيع األحكام القانونية ويف القرارات القضائية واإلدارية،              

نون كما توصي بأن ينّص القا. ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت متس األطفال بشكل مباشر أو غري مباشر
 ١أمهية حمورية يف مجيع األنشطة وفقاً للفقرة " مصاحل الطفل الفضلى"املقبل اخلاص باألطفال حتديداً على منح 

وعالوة على ذلك،   .  من االتفاقية، وأن تشري التشريعات اجلديدة بوضوح إىل القانون املذكور          ٣مـن املادة    
عمل للفئات املهنية العاملة يف جمال حقوق       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتنظيم حلقات تدريبية وحلقات           

الطفل، فضالً عن محالت توعية ملختلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم الزعماء التقليديون، لتشجيع االحترام              
 .الكامل ملبدأ رعاية مصاحل الطفل الفضلى

 احلق يف احلياة والبقاء والنمو

يف سياق  " أطفال السحرة "ملواليد ممن ُيطلق عليهم     تكـرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار قتل ا          -٦٨٩
ممارسـة املعتقدات التقليدية يف جمتمعات حملية معينة، وكذلك قتل املواليد املعوقني أو، على سبيل املثال، األطفال   

 .الذين يولدون باملقعدة أو الذين تنبت أسناهنم العليا أوالً
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، مبا يف ذلك تدابري تشريعية، ملنع ممارسة قتل املواليد          توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ تدابري         -٦٩٠
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بتوعية اجملتمع . ووقفها، وحلماية املواليد وضمان حقهم يف احلياة والبقاء والنمو

اكز حبقوق الطفل، بطرق منها العمل مع فصول حمو األمية واملدارس االبتدائية، وتعزيز مهارات التوليد يف املر  
الصحية عن طريق إمدادها بالقابالت املدربات تدريباً جيداً، فضالً عن متابعة املواليد اجلدد يف اجملتمعات احمللية 

وتوصي اللجنة  . وتوفـري الدعم الكايف للمنظمات غري احلكومية واجلماعات الدينية اليت تعمل يف هذا اجملال             
 .أيضاً مبحاكمة من يرتكبون قتل املواليد

  آراء الطفلاحترام

ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتشجيع احترام آراء الطفل، مبا يف ذلك إعداد مشروع قانون بشأن برملان  -٦٩١
بيد أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء املواقف . الطفـل، الـذي ينـبغي أن يؤسس لوجود هذا الربملان وحيدد أهدافه        

 . التعبري عن آرائه يف املدارس واحملاكم أو يف إطار األسرة واجملتمعاجملتمعية التقليدية اليت تقيد حرية الطفل يف 

 : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف -٦٩٢

تشجيع وتيسري االستماع إىل األطفال وإعطاء آرائهم االعتبار الواجب، يف إطار األسرة ويف              )أ( 
شاركة يف مجيع القضايا اليت متّسهم، وفقاً       املدارس كما يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، حبيث تتسىن هلم امل         

  من االتفاقية؛ ١٢للمادة 

إتاحة املعلومات التثقيفية بشأن حق األطفال يف املشاركة ويف مراعاة آرائهم جلهات تشمل               )ب( 
 اآلباء واملعلمني وموظفي احلكومة اإلداريني وسلك القضاء واألطفال أنفسهم واجملتمع ككل؛

ض منتظم ملدى مراعاة آراء األطفال ومدى تأثري ذلك على السياسة العامة            إجـراء استعرا   )ج( 
 وعلى تنفيذ الربامج وعلى األطفال أنفسهم؛

عالوة على ذلك، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها  -٦٩٣
 .الطفل يف االستماع آلرائه، بشأن حق ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥العامة املعقود يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 تسجيل املواليد

إن اللجـنة، إذ تنوه مبا اختذ من تدابري لتنفيذ توصياهتا السابقة، مبا يف ذلك إنشاء مكاتب للسجل املدين                    -٦٩٤
نتخابية وتنظيم محالت توعية، فهي قلقة ألن الكثري من األطفال ال ُيسجلون عند الوالدة،  على مستوى الدوائر اال   

 .وال سيما األطفال الذين يعيشون يف اجملتمعات الريفية النائية واألطفال املنحدرون من أسر حمرومة
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واليد جلميع اآلباء   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إتاحة تسجيل امل            -٦٩٥
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي الدعم للسلطات احمللية للتشجيع على           . واألمهات يف الدولة الطرف   

رفع مستوى تسجيل املواليد، بطرق من بينها تعيني موظفي سجل مدين مساعدين على مستوى القرى، وتنظيم 
يلية بشأن تصاريح الوالدة املتأخرة، على أن ُتوفر هذه         محلـة وطنية من احملاكم املتنقلة إلصدار قرارات تكم        

 .اخلدمة جماناً

 احلصول على املعلومات املناسبةإمكانية 

تـنوه اللجنة بوجود السلطة العليا للوسائل السمعية البصرية واجملتمع وجلنة الرقابة على السينما، إال أهنا                -٦٩٦
كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية الرقابة على         . تني اهليئتني قلقة لعدم كفاية خمصصات امليزانية املرصودة هلا      

نوعية املعلومات املوجهة لألطفال ولتعرض األطفال ملعلومات ضارة، كالعنف واملواد اإلباحية، يف نوادي الفيديو              
 .غري املراقبة وعرب اإلنترنت

اختاذ مجيع التدابري التشريعية وغري      من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب       ١٧يف ضـوء املادة      -٦٩٧
التشـريعية الالزمـة لتحسني مراقبة نوعية املعلومات املوجهة لألطفال، بطرق منها ختصيص املوارد الكافية               

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محالت إلسداء املشورة         .  أعاله ٦٩٧للهيئتني املذكورتني يف الفقرة     
ون مع جهات منها املزودون خبدمة اإلنترنت بغية محاية األطفال من التعرض للمواد     لآلباء واملعلمني، وأن تتعا   

 .الضارة كالعنف واملواد اإلباحية يف نوادي الفيديو وعرب اإلنترنت

 العقوبة البدنية

 ورغم التدابري املتخذة  . تالحظ اللجنة بقلق خاص أن القانون يبيح العقوبة البدنية يف املرتل واملؤسسات            -٦٩٨
ملعاجلة هذه القضية يف إطار اإلجراءات التأديبية يف املدارس، فإن اللجنة قلقة ألن القانون ال حيظر العقوبة البدنية يف 
املدارس وألن هذا النوع من العقوبة منتشر يف اجملتمع كأسلوب تأدييب، بسبب املوقف املتساهل إزاء هذه املمارسة 

 .بشكل عام

 :طرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة ال -٦٩٩

 حظراً صرحياً مبوجب القانون، داخل األسرة ويف املدارس وغريها من           العقوبة البدنية حظـر    )أ( 
 ، وتنفيذ القوانني القائمة اليت حتظرها؛املؤسسات

 فضالً عن تقييم ا، ومدى انتشارها البدنية وطبيعتهالعقوبةدراسة شاملة لتقييم أسباب إجراء  )ب( 
  هذه املمارسة واستئصاهلا؛ حىت اآلن للحد مناختذهتا الدولة الطرفاليت أثر التدابري 

تنظـيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور ومحالت تعبئة اجتماعية بشأن اآلثار الضارة للعقوبة          )ج( 
ى البدنية، بغية تغيري املوقف السائد جتاه هذه املمارسة وتشجيع األشكال اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة عل

 املشاركة يف سياق تنشئة األطفال وتربيتهم؛
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ضمان تنفيذ برنامج تثقيفي ملكافحة العقوبة البدنية، يركز يف الوقت ذاته على حقوق الطفل               )د( 
 واجلوانب النفسية؛

 .ضمان تأهيل ضحايا العقوبة البدنية وإعادة إدماجهم اجتماعياً  )ه( 

 بشأن حق الطفل يف احلماية ٢٠٠٦ لعام  ٨ تعليقها العام رقم     وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل      -٧٠٠
 . العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينةمن 

  البيئة اُألَسرية والرعاية البديلة-٤
 ٢٥ و٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 )التفاقية من ا٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 الرعاية البديلة لألطفال

تكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال احملتاجني للرعاية بديلة، وقصور مرافق الرعاية  -٧٠١
كما تأسف اللجنة لشح املعلومات والبيانات عن األطفال املودعني         . الـبديلة، وافـتقار القائمة منها إىل الدعم       

 .ة البديلة، وال سيما فيما يتعلق بتقييم نوعية الرعاية واستعراض أسباب إيداعهم فيهامؤسسات الرعاي

اليت اعتمدهتا اللجنة يف توصـي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، واضعةً يف اعتبارها التوصيات            -٧٠٢
 ن الرعاية األبوية    بشأن األطفال احملرومني م    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦املعقود يف   يـوم مناقشـتها العامـة       

)CRC/C/153 ٦٨٩-٦٣٦، الفقرات:( 

 اختاذ تدابري ملنع انفصال األطفال عن أسرهم؛ )أ( 

ختصـيص املـوارد البشرية واملالية املالئمة لضمان توفري الرعاية واحلماية الوافيتني لألطفال              )ب( 
 احملرومني من األسرة؛

 والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية؛لألخصائيني االجتماعيني تقدمي تدريب إضايف  )ج( 

وضع آليات مستقلة لتلقي الشكاوى املتعلقة مبؤسسات الرعاية البديلة وإجراء استعراضات            )د( 
 دورية لعملية إيداع األطفال فيها؛

وضـع آلـيات فعالة لتقييم مؤسسات الرعاية البديلة وضمان إجراء هذا التقييم بالتشاور                )ه( 
 فال؛الوثيق مع األط

 .تطوير وتوحيد ومراقبة نوعية الرعاية البديلة والربامج واخلدمات املتصلة هبا )و( 
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 التبين

تـنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة النظر يف إجراءات التبين، إال أهنا تشعر      -٧٠٣
 ". التبين غري الرمسي"وى الدويل والداخلي وما ُيسمى بالقلق لشح املعلومات والبيانات املتعلقة بالتبين على املست

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان إيالء األولوية ملصاحل الطفل                -٧٠٤
 :الفضلى يف مجيع مراحل إجراءات التبين، وبأن تقوم مبا يلي

تمع احمللي مثالً، وفقاً لالتفاقية، هبدف تنظـيم التـبين الداخلي، يف إطار العائلة املوسعة واجمل    )أ( 
 تعزيز حقوق األطفال املتبنني ومحايتهم؛

  ضمان نشر األحكام ذات الصلة من قانون األشخاص واألسرة على أوسع نطاق ممكن؛ )ب( 

 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على         ١٩٩٣لعام  التصديق على اتفاقية الهاي      )ج( 
 ؛يلالصعيد الدو

 .التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف )د( 

 العنف واالعتداء واإلمهال

ترحب اللجنة باجلهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال االعتداء والعنف ضد األطفال، إال أهنا ما زالت قلقة  -٧٠٥
كما ُتقلق اللجنة قلة التدابري     . ألسرةإزاء املشـكلة احلادة املتمثلة يف العنف ضد األطفال واالعتداء عليهم داخل ا            

واآلليات الرامية إىل منع ومكافحة إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم واالعتداء عليهم، ونقص املوارد املالية والبشرية، 
 وعدم كفاية املوظفني املدربني تدريباً كافياً ملنع ومكافحة االعتداء، فضالً عن قلة الوعي واملعلومات، مبا يف ذلك                

 .البيانات اإلحصائية عن هذه املمارسات

 :، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي١٩يف ضوء املادة  -٧٠٦

إجـراء دراسة شاملة لتقييم طابع ونطاق مشكلة إساءة معاملة األطفال واالعتداء عليهم،              )أ( 
 ووضع مؤشرات وتصميم سياسات وبرامج للتصدي هلذه املشكلة؛

إلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال واالعتداء عليهم بطرق من بينها مثالً فرض             حتسني ا  )ب( 
اإلبالغ اإللزامي على املهنيني العاملني مع األطفال وألجلهم، وتدريب املهنيني، كاملعلمني واملوظفني املكلفني             

لتعرف على حاالت بإنفـاذ القوانـني والعـاملني يف جمال الصحة واألخصائيني االجتماعيني والقضاة، على ا             
 االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم واإلبالغ عنها وإدارهتا؛

تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها،  مراعية للطفل يف إطار وضع إجراءات فعالة وآليات )ج( 
 تعرض  عدم، وحماكمة اجلناة يف حاالت االعتداء وإساءة املعاملة، مع ضمان            التدخل عند االقتضاء   مبا يف ذلك  

 ؛الطفل الضحية لألذى أثناء اإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيته
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عن طريق  تعزيـز أنظمة تقدمي اخلدمات املتعلقة حبماية الطفل، وال سيما وحدة محاية القّصر               )د( 
 ختصيص املوارد البشرية واملالية هلا؛

هم، هبدف منع ومكافحة    تنظيم محالت للتوعية والتثقيف، مبشاركة نشطة من األطفال أنفس          )ه( 
مجـيع أشـكال االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، بغية تغيري املواقف العامة واملمارسات                 

 الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛

زيادة عمها للخط اهلاتفي الوطين املخصص لتقدمي املساعدة لألطفال جماناً وزيادة تعاوهنا معه              )و( 
 اتصال عدد أكرب من األطفال به، مبا يف ذلك يف املناطق النائية، وذلك بطرق من بينها توسيع                  لضمان إمكانية 

هـذه اخلدمة لتصبح على مدار الساعة، وتوفري خط هاتفي جماين من ثالثة أرقام، وتوعية األطفال وختصيص                 
  الطارئة؛املوارد، مبا فيها املوارد املالية، لتمكني اخلدمة من جندة األطفال يف احلاالت

البدين والنفسي الكامل مواصلة توفري الرعاية الوافية لألطفال ضحايا العنف وضمان تعافيهم   )ز( 
 ؛ يف اجملتمعهموإعادة إدماج

 .التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف )ح( 

ألطفال واالستبيان ذي   يف إطـار الدراسة املعمقة اليت أعدها األمني العام بشأن مسألة العنف ضد ا             و -٧٠٧
الواردة من الدولة الطرف    ملكتوبة   اللجنة مع التقدير بالردود ا     تنّوهالصـلة الـذي أُرسـل إىل احلكومات،         

 ٢٥إىل  ٢٣ يف الفترة من مايل املعقود يف االجتماع االستشاري اإلقليمي لغرب ووسط أفريقياومبشاركتها يف 
من نتائج الختاذ   خلص إليه هذا االجتماع     ا  باالستفادة مم ف  وتوصي اللجنة الدولة الطر   . ٢٠٠٥مايو  /أيـار 

 أو  البدين مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفٍل من مجيع أشكال العنف             بالشراكةاإلجـراءات الالزمـة،     
 العنف واالستغالل  ذلك، وعند االقتضاء حمددة زمنياً ملنعددة، وتوليد الزخم الالزم الختاذ إجراءات حمالنفسي

وباإلضافة إىل ذلك، توّد اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املعين              . االتصـدي هلم  و
، وأن تشجع الدولة الطرف على اختاذ       (A/61/299) املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    بإجـراء دراسة لألمم     

 .وصيات احملددة اليت يتضمنها هذا التقريرمجيع التدابري املناسبة لتنفيذ التوصيات الرئيسية، فضالً عن الت

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

، ٢٠٠٦-٢٠٠١امج العمل للفترة    تنوه اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، وبصفة خاصة تنفيذ برن           -٧٠٨
إال أهنـا تكرر التعبري عن قلقها إزاء استمرار التمييز الفعلي، ونقص البيانات اإلحصائية عن عدد األطفال املعوقني،                  

 .وعدم كفاية الفرص التعليمية املتاحة هلؤالء األطفال
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اعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق      قو بالقيام مبا يلي، واضعةً يف اعتبارها        توصـي اللجنة الدولة الطرف     -٧٠٩
 مناقشتها العامة بشأن    والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم     ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (تكافؤ الفرص للمعوقني    

 ):٣٣٩-٣١٠، الفقرات CRC/C/69انظر ( ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦حقوق األطفال املعوقني، املعقود يف 

 ة االستقصائية املتعلقة باملعوقني؛إكمال الدراس )أ( 

الـنظر يف وضع واعتماد سياسة أو استراتيجية وطنية ُتعىن باملعوقني، مع إيالء اهتمام خاص                )ب( 
 لألطفال املعوقني؛

النظر يف وضع خطة مشتركة بني املؤسسات بدعٍم من احلكومة احمللية واجملتمع املدين، وبالتايل تعزيز            )ج( 
 رسني وإدارات املدارس واآلباء واألطفال واجملتمع ككل؛التعاون بني املد

توفري اخلدمات االجتماعية والصحية الوافية جلميع األطفال املعوقني، مبا يف ذلك الدعم واخلدمات              )د( 
 اجملتمعية، والبيئة املادية، واملعلومات واالتصاالت، ومواصلة اجلهود لتوحيد أساليب تقدمي اخلدمة؛

وارد الضرورية للربامج واألدوية واملوظفني املدرَّبني واملرافق جلميع األطفال املعوقني، وال     ختصيص امل   )ه( 
 سيما الذين يعيشون منهم يف املناطق الريفية؛

توفـري املوارد املالية الالزمة لتطوير املناهج التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، ومواصلة              )و( 
 تعليم العام ويف اجملتمع؛تشجيع إدماجهم يف نظام ال

مجـع البـيانات اإلحصائية الوافية عن األطفال املعوقني واستخدام البيانات املصنفة لوضع              )ز( 
السياسات والربامج اهلادفة إىل تعزيز تكافؤ الفرص هلؤالء األطفال يف اجملتمع، مع إيالء عناية خاصة لألطفال                

 املعوقني يف املناطق الريفية؛

لوعي والتعاطف جتاه األطفال املعوقني يف خمتلف اجملتمعات احمللية، ونشر معلومات تساعد            تعزيـز ا   )ح( 
 .على التخلص من ممارسة قتل األطفال التقليدية

 الصحة واخلدمات الصحية

رة تـنوه اللجنة مع التقدير بالربامج واملشاريع الصحية املتنوعة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف، ومن بينها مباد                 -٧١٠
بامـاكو، ونتائج برنامج التطعيم الناجح، والنهج املتكامل حلماية حياة الطفل، واملستوى الرفيع للرعاية يف مرحلة ما قبل                  

غري أن اللجنة قلقة ألن معدالت وفيات الرضع واملواليد اجلدد          . الوالدة، واملستوى املعقول خلدمات املساعدة على الوالدة      
 .كما تقلقها كثرة حاالت سوء التغذية يف الدولة الطرف. واألمهات ال تزال مرتفعة جداً

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع                -٧١١
الصـحة، ضماناً لتكافؤ فرص احلصول على اخلدمات الصحية أمام مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال الذين                

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني          . اف البلد يعيشـون يف أقصى أطر    
 :احلالة الصحية لألطفال، بطرق بينها ما يلي
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مواصـلة تـأمني املساعدة الطبية والرعاية الصحية الضروريتني جلميع األطفال، مع التركيز على               )أ( 
 تطوير خدمات الرعاية الصحية األساسية؛

دها ملواصلة خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال، ال سيما بالتركيز على التدابري            تعزيـز جهو   )ب( 
الوقائـية واملعاجلة، مبا يف ذلك برامج التطعيم وحتسني التغذية والظروف الصحية، وتعزيز الوصول إىل مياه الشرب                 

 النظيفة، وإدارة األمراض املعدية واملالريا؛

ن وفيات األمهات يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك تعميم اإلجراءات            زيادة جهودها ملواصلة احلّد م     )ج( 
 احملددة اهلادفة إىل احليلولة دون حدوث حاالت نزيف الالحق للوضع وغريه من األسباب الرئيسية لوفاة األمهات؛

 ختصيص املوارد املناسبة لتنفيذ برنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة؛ )د( 

جهـود التحصني، بطرق من بينها حتسني أنشطة التوعية وتطعيم األطفال املتسربني من             مواصـلة     )ه( 
 املدرسة والتنفيذ الفعال جملموعة أنشطة التدخل املتكاملة برمتها يف مجيع القطاعات الصحية؛

ستشفيات، حتسني تقدمي الرعاية األساسية الفعالة أثناء فترة احلمل والرعاية الطارئة أثناء احلمل يف امل            )و( 
بوسائل منها توفري عدد كاٍف من املوظفني املدربني واملعدات واإلمدادات وأطباء الطوارئ، وزيادة عدد املستشفيات               

 يف املقاطعات وإعادة تقييم املستشفيات القليلة نسبياً املعتمدة بوصفها مستشفيات مناسبة لألطفال وزيادة عددها؛ 

 على املعلومات والتثقيف والدعم بشأن استخدام املعرفة        ضـمان حصـول مجـيع شرائح اجملتمع        )ز( 
 . أشهر إرضاعاً طبيعياً فقط٦البسيطة بصحة الطفل وتغذيته، مبا يف ذلك مزايا إرضاع األطفال حىت سن 

 ؛)mutuelles(إنشاء منظمات جمتمعية الستحقاقات الرعاية الصحية  )ح( 

 .ة الصحة العاملية من اليونيسيف ومنظملتماس التعاون التقينا )ط( 

 املمارسات التقليدية الضارة

 ٢٠٠٣تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملنع ممارسة ختان اإلناث، مبا يف ذلك قانون عام  -٧١٢
غري . رسةبشأن حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وأن بعض ممارسي الطب التقليدي قد أقلعوا بالفعل عن هذه املما                

أن اللجـنة تكـرر التعـبري عن قلقها إزاء االستمرار الفعلي للممارسات الضارة جتاه البنات، ومن بينها تشويه األعضاء                  
 .وتشدد اللجنة على أن هذه املمارسة تتناىف مع مبادئ االتفاقية وأحكامها. التناسلية لإلناث

ملتواصلة الرامية إىل منع تشويه األعضاء التناسلية توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز وتسريع جهودها ا         -٧١٣
لإلنـاث وتنظـيم محالت توعية ملكافحة واستئصال هذه املمارسة وغريها من املمارسات التقليدية اليت تضّر بصحة                 

ملزاويل هذه املمارسات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج توعية        . األطفال وبقائهم ومنوهم، وخباصة البنات    
 األسرة املوسعة   بالعمل مع  املمارسات الضارة،    وحظرعامـة اجلمهـور بغية التشجيع على تغيري املواقف التقليدية           ول

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات متابعة فيما يتعلق          .  يف هذا اجملال   والـزعماء التقلـيديني والدينيني    
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ا عن مهنتهم، وبتعزيز الصالت يف هذا الصدد مع السلطات          مبـزاويل تشـويه األعضاء التناسلية لإلناث الذين ختلو        
 .احمللية يف البلدان اجملاورة، على حنو ما ذُِكر أثناء احلوار مع الدولة الطرف

 صحة املراهقني

تشـعر اللجـنة بالقلق لعدم إيالء اهتماٍم كاٍف للقضايا املتعلقة بصحة املراهقني، ومن بينها اهلواجس الصحية                  -٧١٤
ويساور اللجنة القلق إزاء حالة البنات حتديداً ، بسبب ارتفاع نسبة احلمل غري             .  بالنمو والصحة النفسية والتناسلية    املتعلقة

املـرغوب ومـا يترتب على ذلك من تعقيدات جراء عمليات اإلجهاض غري املأمون وآثارها السلبية على صحة البنات                   
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت . قة بصحة املراهقني يف املدارسومنوهـن، وتالحـظ قلة توفر الربامج واخلدمات املتعل       

قدمها الوفد بشأن وجود مركز ملكافحة تعاطي املخدرات، إال أهنا قلقة لنقص املعلومات والبيانات بشأن مستوى تعاطي                 
 .املخدرات ومعاقرة الكحول يف الدولة الطرف ولعدم وجود ما حيظر هذه املمارسات

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم     ٢٠٠٣ لعام   ٤اللجنة الدولة الطرف باالسترشاد بتعليقها العام رقم        توصـي    -٧١٥
 :يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، الختاذ اإلجراءات التالية

االضـطالع بدراسة شاملة لتقييم طابع ونطاق املشاكل الصحية للمراهقني، واستخدام نتائج هذه              )أ( 
رامج صحية للمراهقني، مبشاركة املراهقني أنفسهم، مع التركيز بشكل خاص على منع            الدراسة لصياغة سياسات وب   

 احلمل املبكر واألمراض املنقولة جنسياً، عن طريق التثقيف يف جمال الصحة التناسلية بشكل خاص؛

عالم تعزيـز خدمات املشورة الصحية املراعية الحتياجات املراهقني يف اجملالني النفسي والتناسلي وإ           )ب( 
 املراهقني هبا ومتكينهم من الوصول إليها؛

تعزيـز التدابري الرامية إىل معاجلة مشكلة تعاطي الكحول واملخدرات بني األطفال وضمان حسن               )ج( 
 تشغيل مركز مكافحة تعاطي املخدرات بتزويده باملوارد البشرية واملالية الكافية؛

 .ظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكانالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومن )د( 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

 احتدوا من أجل األطفال، "تنوه اللجنة مع التقدير بالتدابري املتعددة اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك محلة         -٧١٦
، والقانون ٢٠١٠-٢٠٠٦اإليدز للفترة /لبشري، واإلطار الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة ا"احتدوا ضد اإليدز

غري أنه ما زال يساور     . املتعلق بالوقاية والرعاية والدعم فيما يتصل باإليدز وإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز           
اإليدز واستمرار شدة تعرض األطفال والنساء يف سن        /اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي فريوس نقص املناعة البشري        

كما يقلقها أن عدداً قليالً فقط من األطفال املصابني بفريوس اإليدز حيصلون على             . ب لإلصابة هبذا املرض   اإلجنا
 .مضادات فريوسات النسخ العكسي
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لعام  ٣جنة العام رقم واصلة ما يلي، واضعةً يف اعتبارها تعليق الل    مب الدولة الطرف  توصـي اللجـنة    -٧١٧
، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس اإليدز وحقوق الطفل/البشريبشأن فريوس نقص املناعة  ٢٠٠٣

 ):E/CN.4/1997/37(اإليدز وحقوق اإلنسان /البشرينقص املناعة 

دعـم اللجـنة الوطنية ملكافحة اإليدز والنظم اخلدمية اليت تقدم خدمات الوقاية والرعاية               )أ( 
 والعالج لألطفال والنساء؛

اإليدز وآثاره، بوسائل منها توفري /فحة انتشار فريوس نقص املناعة البشريتعزيز جهودها ملكا )ب( 
اخلدمات الصحية واالجتماعية الوافية جماناً جلميع احلوامل، وضمان توفري األدوية املضادة لفريوسات النسخ             

 العكسي والرعاية الطبية لألطفال؛

طية وطنية هلا يف جمال منع انتقال       حتسـني التنسيق بني خمتلف األنشطة وتوطيدها لتحقيق تغ         )ج( 
 اإليدز من األم إىل الطفل؛/فريوس نقص املناعة البشري

 توسيع نطاق املساعدة الوقائية لتشمل األطفال اليتامى والضعفاء، وبصفة خاصة املراهقني؛ )د( 

ت املصابني  تيسـري ربط هذه اجلهود برعاية حمّسنة جلميع اليتامى ومساعدة الشبكة الوطنية لرابطا              )ه( 
 اإليدز؛/بفريوس نقص املناعة البشري

إتاحـة نظام طوعي لفحص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري، مع مراعاة االحترام التام حلق                )و( 
 اخلصوصية والسرية؛

اإليدز، مبن  /مكافحـة ممارسات الوصم والتمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري           )ز( 
 فيهم األطفال؛

اإليدز وكيفية انتقاله وتدابري    /تنظـيم محـالت إعالمية شاملة بشأن فريوس نقص املناعة البشري           )ح( 
العـالج والوقايـة، فضـالً عن التربية اجلنسية، مبا يف ذلك الترويج الستخدام الرفال، وتقدمي التدريب للمدرسني                  

 وغريهم من األخصائيني التربويني يف هذا اجملال؛

 وضـع وتنفـيذ السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بفريوس نقص املناعة           إشـراك األطفـال يف     )ط( 
 .اإليدز/البشري

 مستوى املعيشة

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي الفقر يف الدولة الطرف وتأسف لقلة املعلومات عن النطاق احلقيقي لظاهرة                   -٧١٨
ت يف مستوى املعيشة بني املناطق والعالقة املباشرة بني         كما تعرب عن قلقها إزاء التفاو     . األطفـال الذين يعيشون يف فقر     

وتنوه اللجنة بالتحسن يف اإلمدادات باملياه، إال أهنا قلقة إزاء . الفقـر واحلالـة الصـحية والرعاية الصحية وفرص التعليم     
 .حمدودية إمكانية احلصول على مياه الشرب النظيفة واملأمونة واملرافق الصحية الوافية يف البلد
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 من االتفاقية، بأن تعزز جهودها الرامية إىل توفري الدعم          ٢٧توصـي اللجـنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة          -٧١٩
واملسـاعدة املادية، مع التركيز بشكل خاص على أشد األسر هتميشاً وحرماناً، وأن تضمن حق األطفال يف مستوى                  

 : يليويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا. معيشي الئق

إيـالء اهـتمام خاص حلقوق األطفال واحتياجاهتم يف سياق تنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية                )أ( 
 وإعداد الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر؛

وضـع تدابـري خاصـة يف جمال اخلدمات الصحية لضمان عدم استبعاد األطفال واألمهات الذين            )ب( 
 صحية العالجية، وبشكل خاص الوقائية والتثقيفية؛يعيشون يف فقر من الرعاية ال

زيـادة اجلهـود الرامية إىل توفري مرافق الصرف الصحي وإتاحة فرص احلصول على مياه الشرب           )ج( 
النظـيفة يف مجيع أحناء البلد، وذلك بوسائل من بينها حتسني قدرة األجهزة الفنية على استخدام مجيع األموال املتاحة                   

 معية لشبكات املياه للتمكن من إدامة إمدادات املياه بتكلفة خمفضة؛واإلدارة اجملت

اختاذ إجراءات واسعة النطاق وبعيدة املدى، بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني، من أجل حتسني           )د( 
 .مرافق الصرف الصحي والصحة املرتلية، وال سيما يف املناطق الريفية

 ثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية وال-٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه

تـنوه اللجنة مع التقدير مبا تبذله الدولة الطرف من جهود خمتلفة، منها اعتماد خطة العمل الوطين املعنونة                   -٧٢٠
وترحب اللجنة باخلطة . وفد أنه سيتم تنقيحهاواخلطة العشرية لتنمية قطاع التعليم، اليت أفاد ال " التعلـيم للجمـيع   "

اهلادفـة إىل ختصيص ِمَنٍح لتغطية تكاليف تعليم مجيع األطفال يف البلد وباإلصالحات األخرية اليت تركز على حتسني    
ري من ولكن مثة شواغل حمددة لدى اللجنة تتعلق بارتفاع معدالت األمية، والعدد الكب. اإلدارة املالية للموارد التعليمية

غري " املدرسني احملليني "املتسـربني، واكـتظاظ الصفوف الدراسية، واخنفاض معدل االنتقال إىل املدرسة الثانوية، و            
املؤهلني، وعدم كفاية املدرسني املدربني واملرافق الدراسية املتاحة، وعدم كفاية خمصصات امليزانية املرصودة للمدارس 

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن     . لتعليم، والعنف والتحرش اجلنسيني يف املدارس     االبتدائـية والثانوية، وضعف نوعية ا     
 . من االتفاقية٢٩مناهج املدارس القرآنية غري متوافقة مع املادة 

 بشأن أهداف   ٢٠٠١ لعام   ١ مـن االتفاقية، ومع مراعاة التعليق العام رقم          ٢٩ و ٢٨يف ضـوء املـادتني       -٧٢١
 :لطرف باالستمرار يف ختصيص املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية لتحقيق ما يليالتعليم، توصي اللجنة الدولة ا

إعادة النظر يف اخلطة العشرية لتنمية قطاع التعليم، ومن مث ختصيص املوارد الالزمة لضمان تنفيذها                )أ( 
 بفعالية؛
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ناً، سواء من حيث التكاليف املباشرة اختـاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إتاحة التعليم االبتدائي جما          )ب( 
 أو غري املباشرة، واختاذ تدابري ملنع األطفال من التسرب من التعليم االبتدائي؛

 اختاذ إجراءات ملنع العقوبة البدنية والعنف والتحرش اجلنسيني يف املدارس؛ )ج( 

تصادية وبني املناطق يف  االق-إيـالء اهـتمام خـاص بالفوارق بني اجلنسني والفوارق االجتماعية       )د( 
الوصول إىل حق التعليم والتمتع الكامل به، بطرق منها اختاذ تدابري حمددة لضمان عدم استبعاد أطفال األسر احملرومة                  

 اقتصادياً وإتاحة فرص متكافئة هلم؛

التفاوت دعم تنفيذ حزمة التعليم األساسي لتسريع تعليم البنات واختاذ تدابري فعالة للحد من أوجه                 )ه( 
املـتزايدة بني اجلنسني يف مستويات التعليم، من بينها تدابري هتدف إىل تغيري املفاهيم الثقافية القائلة إن التعليم موجه                   

 لألوالد بشكل أساسي؛

 مواصلة اختاذ تدابري لزيادة معدالت التسجيل يف التعليم الثانوي والتدريب الفين واملهين؛ )و( 

 املدربني، وال سيما املدرسات، وتوفري املزيد من املرافق املدرسية، وال سيما يف             زيادة عدد املدرسني   )ز( 
املناطق الريفية، وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني جودة التعليم عن طريق إتاحة التدريب املالئم واملستمر للمدرسني،                

 ؛"املدرسني احملليني"مبا يف ذلك 

 إتاحة فرص التعليم البديل لألطفال غري املسجلني يف املدارس وضع وتنفيذ برنامج أنشطة يهدف إىل )ح( 
الوعي بشأن فريوس نقص املناعة     /أو املتسـربني مـنها، وإدراج القضـايا اجلنسـانية واملهـارات احلياتية واملعرفة             

 املدرسيني؛اإليدز يف تدريب املدرسني، وحتسني الرقابة وخدمات املشورة املهنية للمدرسني بواسطة املفتشني /البشري

 مواصلة إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية؛ )ط( 

 من االتفاقية ودمج هذه املدارس      ٢٩اختـاذ تدابري لضمان توافق مناهج املدارس القرآنية مع املادة            )ي( 
 يف نظام التعليم العام؛

 .حتسني مجع البيانات اإلحصائية وحتليلها )ك( 

 والثقافيةوالتروحيية ألنشطة الترفيهية ا

تالحـظ اللجنة بقلق إقرار الدولة الطرف بعدم إيالء اهتماٍم كاٍف حلقوق األطفال يف الراحة واألنشطة الترفيهية              -٧٢٢
اللجنة كما يقلق   . للمشاركة يف اللعب واألنشطة التروحيية املناسبة ألعمارهم، واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية والفنون            

 .عدم االعتراف املنهجي باحلق يف الراحة لألطفال يف نظام التعليم غري الرمسي أو لألطفال العاملني

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتماٍم كاٍف لتخطيط األنشطة الترفيهية والثقافية لألطفال، وال               -٧٢٣
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة      . لطفلسيما الفئات الضعيفة منهم، مع مراعاة النمو البدين والنفسي ل         

. يف تطوير أنشطة ما بعد املدرسة جلميع األطفال وبتخصيص موارد كافية من امليزانية لتنفيذ هذه األنشطة بفعالية
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وباإلضـافة إىل ذلك، توصي اللجنة السلطات احمللية ووزارة النقل واألشغال العامة وختطيط املدن بالعمل على                
ٍض لألنشـطة الترفيهية والرياضية يف مجيع املقاطعات، وبأن تقدم وزارة الثقافة والرياضة والترفيه     ختصـيص أرا  

 .دعماً أكرب للمنظمات الشبابية

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 ٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨و

 فالملتمسو اللجوء والالجئون من األط

تنوه اللجنة مع التقدير باحترام الدولة الطرف حقوق ملتمسي اللجوء وبتيسريها حصول األطفال الالجئني على                -٧٢٤
بيد أن اللجنة قلقة إزاء ما أُفيد عن تعرض هؤالء األطفال           . اخلدمـات األساسية، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والترفيه       

 .لالعتداء والعنف

 :لدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة ا -٧٢٥

  مواصلة جهودها لصاحل األطفال الالجئني، وال سيما توفري اخلدمات االجتماعية األساسية؛ )أ( 

 النظر يف اعتماد سياسة وطنية ملساعدة األطفال ومحايتهم يف حاالت الطوارئ؛ )ب( 

جئني، وفق ما تنّص  مواصـلة وتعزيز اإلجراءات املتخذة ضد من يرتكبون جرائم ضد األطفال الال            )ج( 
 .عليه أحكام القانون اجلنائي يف بنن

 اقتصادياً، مبا يف ذلك عمل األطفال األطفالاستغالل 

 سنة، وإزاء ١٤يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي ظاهرة عمل صغار األطفال الذين تقل أعمارهم عن             -٧٢٦
 .لعدد املتزايد من األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسياملمارسة التقليدية املتمثلة يف اخلدمة املرتلية، وإزاء ا

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٧٢٧

االضطالع بدراسات استقصائية شاملة يف مجيع أحناء البلد بغية معرفة مجلة أمور، منها عدد               )أ( 
 ؛األطفال العاملني وأعمارهم ومهنهم وعدد ساعات عملهم وما يتقاضونه من أجور

إنفـاذ أحكـام قانون العمل املتعلقة باألطفال حبذافريها، إىل جانب نشر املعلومات املتعلقة               )ب( 
 بالتشريعات ذات الصلة بعمل األطفال، وإتاحة الفرص التعليمية املناسبة لألطفال؛

يف تعزيـز اآللـيات اجملتمعية اهلادفة إىل منع ورصد االجتار باألطفال واستغالهلم االقتصادي               )ج( 
الداخـل، وال سيما يف القطاع غري الرمسي، واختاذ إجراءات وقائية يف الوقت ذاته لتحسني الظروف املعيشية         
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والفـرص االقتصادية لألسر، سواء يف املناطق الريفية أو املناطق املعرضة ملثل هذه املخاطر، مع إيالء اهتماٍم                 
 خاص لألسر األشد حرماناً؛

 .نامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدوليةمواصلة التعاون مع الرب )د( 

  واالعتداء اجلنسي اجلنسياالستغالل

ترحب اللجنة باألمر الوزاري الذي ينّص على املعاقبة على العنف اجلنسي يف املدارس، ولكنها تعرب عن  -٧٢٨
م جنسياً يف املدارس، وتأسف الفتقار تقرير الدولة قلقها إزاء ما أُفيد عن االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهل   

وبينما ترحب اللجنة   . الطـرف إىل معلومات عن نطاق هذه املشكلة والتدابري املتخذة ملكافحة هذه املمارسات            
 سنة، فإهنا تأسف لعدم ١٨باعـتماد قـانون األشـخاص واألسرة الذي حيدد سن زواج القانوين لألوالد والبنات بسن           

 .د األدىن القانوين لسن الرضا اجلنسي، إذ ال تتضمن القوانني احمللية للدولة الطرف أي حكم يف هذا الشأنوضوح احل

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٧٢٩

 إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال وطابعهما ونطاقهما؛ )أ( 

  ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛اعتماد خطة عمل ملنع )ب( 

ضمان تسجيل إفادات األطفال بصورة مناسبة وحصول األشخاص الذين يأخذون منهم هذه      )ج( 
 اإلفادات على املؤهالت التخصصية الالزمة؛

 إدراج منع االعتداء واالستغالل اجلنسيني كموضوع إلزامي يف مجيع الربامج التدريبية ذات الصلة؛ )د( 

اختاذ تدابري لضمان إحاطة املدرسني واألطفال إحاطة تامة خبطورة االعتداء والعنف اجلنسيني              )ه( 
 والتطبيق الصارم لألمر الوزاري الذي ينّص على معاقبة العنف اجلنسي، فضالً عن مراعاة األصول القانونية؛

 إحالة مرتكيب جرائم االعتداء واالستغالل اجلنسيني إىل القضاء؛ )و( 

توفري املعلومات والتثقيف بشكل مستمر بشأن قانون األشخاص واألسرة، واختاذ إجراءات            )ز( 
لتحسني الدراية والقدرة التشغيلية للجهات الفاعلة يف النظام القضائي واستعراض القوانني القائمة وتعديلها             

 حسب االقتضاء لتحديد سن قانوين أدىن للرضا اجلنسي؛

 ذلك ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية، لتوفري الرعاية والتعايف          تعزيز جهودها، مبا يف    )ح( 
البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسيني، والنظر يف إنشاء             

 .مركز للتعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الضحايا
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 افهمبيع األطفال واالجتار هبم واختط

ترحب اللجنة باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفال، مبا يف ذلك القانون                -٧٣٠
اجلديـد بشأن حظر االجتار باألطفال، والسياسة واالستراتيجية الوطنيتان حلماية الطفل، والدراسة الوطنية بشأن              

ات عن استمرار تعرض عدد كبري من األطفال الذين تقل أعمارهم عن            االجتار باألطفال، إال أهنا قلقة إزاء املعلوم      
 . سنة، وخباصة املراهقات، لالجتار هبم ألغراض االستغالل اجلنسي واخلدمة املرتلية يف بلدان أخرى١٨

 كشف ومنع ومكافحة االجتار باألطفال توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز جهودها الرامية إىل -٧٣١
 ختصيص املوارد الكافية هلذه  منهاطرق، وذلك بوغريه من أشكال االستغالل االسـتغالل اجلنسي     ألغـراض 

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. اجلهود

حتسني املعرفة وآليات مجع البيانات وحتليل أسباب املشاكل املتعلقة حبماية الطفل، مبا يف ذلك  )أ( 
 ات املركزية واإلدارية واحمللية؛مشكلة االجتار، على مستوى السلط

وضع وتنفيذ برنامج للوقاية واحلماية من االجتار ضمن إطار السياسة واالستراتيجية الوطنيتني  )ب( 
 حلماية الطفل؛

اإلنفاذ الصارم جلميع القوانني املتعلقة باالجتار ونشر املعلومات املتعلقة هبذه الظاهرة، مبا يف              )ج( 
 ذلك اإلحصاءات؛

تعزيز اآلليات اجملتمعية الرامية إىل منع ورصد االجتار باألطفال واستغالهلم، مبا يف ذلك اللجان  )د( 
احمللية، واختاذ إجراءات وقائية يف اآلن ذاته لتحسني األوضاع املعيشية والفرص االقتصادية يف مناطق املغادرة               

  خاص لألسر احملرومة اقتصادياً؛فضالً عن املناطق األكثر تعرضاً هلذه املخاطر، مع إيالء اهتمام

مواصلة اجلهود لتحقيق التعاون عرب الوطين يف مكافحة االجتار باملخدرات وإبرام اتفاقيات بني   )ه( 
 البلدان اجملاورة وتنفيذها؛

وال سيما املوظفون    اليت يعنيها األمر،     الفئات املهنية ايف واملنهجي جلميع    و التدريب ال  تقـدمي  )و( 
  وَحَرس احلدود؛واننينفاذ القإاملكلفون ب

من من أولياء األمور ملنع ما يتصل باألطفال         محالت لتوعية األطفال واآلباء وغريهم       تنظـيم  )ز( 
 ؛وألجلهم املسؤولني الذين يعملون مع ضحايا االجتار توعية، وومواد إباحيةاجتار واستغالل جنسي 

 أسرهم؛وضع نظام مالئم لرصد األطفال بعد عودهتم إىل  )ح( 

الـتعاون مع أصحاب املصلحة لتوفري ما يكفي من برامج املساعدة وإعادة التأهيل النفسي               )ط( 
 لإلعالن وجدول وفقاًالجتار، اأو  /ستغالل اجلنسي و  ضحايا اال ألطفال  االجتماعي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع ل     

 ١٩٩٦الذي ُعقد يف عام     لألطفال  جاري  التلعاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي     االعمـل املعتمدين يف املؤمتر      
 .٢٠٠١وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام 
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 أطفال الشوارع

تعرب اللجنة عن قلقها بشأن العدد املتزايد من األطفال الذين يعيشون ويعملون ويتسولون يف الشوارع،              -٧٣٢
الل االقتصادي واجلنسي ومعرضون لإلصابة بفريوس      وخباصـة يف املناطق احلضرية، وهم أيضاً من ضحايا االستغ         

 .كما ُيقلق اللجنة شح الربامج املوجهة لتلبية احتياجات هؤالء األطفال ومحايتهم. اإليدز/نقص املناعة البشري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٧٣٣

ة عن أسباهبا اجلذرية    أن جتري تقييماً منهجياً حلالة أطفال الشوارع هبدف بلورة صورة دقيق           )أ( 
 وحجمها؛

 من أجل القضاء عليها احلالةاجلذرية هلذه  سياسـة شاملة تعاجل األسباب  أن تضـع وتـنفذ     )ب( 
 ؛ أطفال الشوارع أنفسهممنمبشاركٍة فعالة وختفيف حدهتا، 

أن تتيح ألطفال الشوارع ما يلزمهم من محاية ومسكن وخدمات صحية كافية وتعليم وغري               )ج( 
  اخلدمات االجتماعية وفقاً الحتياجاهتم، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية ؛ذلك من

 .أن تدعم مجع مشل األسر عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى )د( 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

ألحداث تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، ومن بينها وضع استراتيجية لتأسيس نظام لقضاء ا -٧٣٤
يتوافق مع االتفاقية اليت تنّص على اختاذ تدابري بديلة لألحداث املخالفني للقانون هبدف إعادة تأهيلهم وتعزيز إعادة 

بيد أن اللجنة قلقة إزاء التقارير بشأن األوضاع غري اإلنسانية يف        . إدمـاجهم يف اجملتمع ومنع عودهتم إىل اإلجرام       
انية احتجاز األطفال فترة طويلة يف املخافر ومراكز االحتجاز قبل حماكمتهم،           عـنابر األحداث وما أُفيَد عن إمك      

ويساور اللجنةَ قلق أيضاً بشأن قلة عدد قضاة        . وأن األطفـال يف مراكز االحتجاز ال ُيفصلون دوماً عن الكبار          
وجود سن أدىن   كما تأسف اللجنة لعدم     . األحـداث يف الـبلد وعدم وجود تدابري بديلة عن احلرمان من احلرية            

 .قانوين للمسؤولية اجلنائية

أحكام متوائمة مع   قضاء األحداث   شؤون  إدارة  جلعل  وصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها        ت -٧٣٥
ومن ، ومع غريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء األحداث،             منها ٣٩ و ٤٠ و ٣٧االتفاقـية، وخباصة املواد     

ومبادئ األمم املتحدة   ) قواعد بيجني (م املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          قواعـد األم   بيـنها 
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من        )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهـية ملـنع جنوح األحداث       

ل يف نظام العدالة اجلنائية، والتوصيات اليت ، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفا      )قواعـد هافانا   (حريـتهم 
  بشأن قضاء األحداث    ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣عقدته يف   اعـتمدهتا اللجـنة يف يـوم املناقشة العامة الذي           

)CRC/C/46   على وجه بأن تقوم، ويف هـذا الصـدد، توصـي اللجنة الدولة الطرف    ). ٢٣٨-٢٠٣، الفقـرات
 :مبا يلي ،اخلصوص
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ذ القوانني القائمة واإلجراءات القانونية حبذافريها، مع تكثيف التدريب املنهجي بشأن حقوق            إنفـا  )أ( 
 سنة، وموظفي السجون ١٨األطفـال واحتـياجاهتم اخلاصـة املقـدَّم للقضـاة، واحملامني عمن تقل أعمارهم عن         

 واألخصائيني االجتماعني؛

 ة عند مستوى مقبول دولياً؛املبادرة إىل حتديد سن قانوين للمسؤولية اجلنائي )ب( 

إبقـاء األطفـال احملرومني من حريتهم على صلة منتظمة بأسرهم أثناء احتجازهم لدى نظام قضاء      )ج( 
 األحداث، عندما يكون ذلك مناسباً؛

إصدار  أو   ية اجملتمع اخلدمةاإلخضاع للمراقبة، أو    تطبـيق تدابـري بديلة عن احلرمان من احلرية، ك          )د( 
 سنة من حريتهم إال     ١٨، توخياً لعدم اللجوء إىل حرمان األشخاص الذين تقل أعمارهم عن            التنفيذمع وقف   أحكام  

 كمالذ أخري وألقصر مدة زمنية ممكنة؛

 ؛ قضاة متخصصون يف قضاء األحداثالنظر يف إنشاء حماكم أسرة يترأسها  )ه( 

 .اسطة أجهزة اخلدمات االجتماعيةتيسري إعادة إدماج األطفال يف أسرهم وجمتمعاهتم ومتابعتهم بو )و( 

  الربوتوكوالن االختياريان-٨

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكوليني االختياريني امللحقني باتفاقية           -٧٣٦
ريدة الرمسية كي   حقـوق الطفـل يف املواعيد احملددة، وتوصي الدولةَ الطرف بنشر الربوتوكوليني االختياريني يف اجل              

 . يصبحا جزءاً من القانون املدوَّن

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل ما هو مناسب من التدابري لضمان تنفيذ التوصيات احلالية تنفيذاً تاماً                  -٧٣٧
قليمية واحمللية للنظر فيها كما ينبغي      بطرق من بينها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء وإىل السلطات اإل            

 . واختاذ املزيد من اإلجراءات

 النشر

 اليت قدمتها إىل اللجنة     كتوبة التقرير الدوري الثاين والردود امل     تتيحتوصـي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن         -٧٣٨
وبطرق من بينها   ، بلغات البلد،      على نطاق واسع   )املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة       

اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، ومجاعات الشباب،      عامة  ليطلع عليها   )  ال احلصر  املثالعـلى سبيل    (إلنترنـت،   ا
 . وبتنفيذها ورصدهااوالتوعية هببشأن االتفاقية واجلماعات املهنية، واألطفال، بغية إثارة النقاش 
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  التقرير القادم-١٠

 ١ حبلول   يضم التقارير الثالث والرابع واخلامس    اللجـنة الدولـة الطـرف إىل تقدمي تقرير موحد           تدعـو    -٧٣٩
وهو إجراء استثنائي بسبب    ).  شهراً ١٨أي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري اخلامس ب             (٢٠١١مارس  /آذار

 صفحة  ١٢٠وز عدد صفحات هذا التقرير      وينبغي أال يتجا  . العـدد الكـبري من التقارير الذي تتلقاه اللجنة سنوياً         
، وفق ما تنص    أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات       من الدولة الطرف    وتتوقع اللجنة   ). CRC/C/118انظر  (

 .عليه االتفاقية

  آيرلندا:املالحظات اخلتامية

 اللتني  ١١٨٤ و ١١٨٢يف جلستيها   ) CRC/C/IRL/2(نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين آليرلندا          -٧٤٠
 اليت ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها )1184 وCRC/C/SR.1182انظر  (٢٠٠٦سبتمرب / أيلـول  ٢٠عقدهتمـا يف    

 : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩عقدهتا يف 

  مقدمة-ألف 

 ئلترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولـة الطـرف تقريـرها الشـامل وردودها املفصلة على قائمة املسا                   -٧٤١
)CRC/C/IRL/Q/2 و Add.1 (          وتالحظ كذلك مع   . الـيت تقـدم معلومات إضافية بشأن حالة الطفل يف آيرلندا

 .التقدير احلوار املثمر والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى

  أنشطة املتابعة اليت أجنزهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 : التقدير اعتماد تدابري جديدة يف جمايل التشريعات والسياسات، كما يليتالحظ اللجنة مع -٧٤٢

 ؛٢٠٠٠لعام ) الرعاية االجتماعية(قانون املساواة يف الوضع وقانون التعليم  )أ( 

 ؛٢٠٠١ و٢٠٠٠قانونا جلنة حقوق اإلنسان لعامي  )ب( 

 ؛٢٠٠١قانون الطفل لعام  )ج( 

 ؛٢٠٠٢ل لعام قانون ديوان املظامل لقضايا الطف )د( 

 ؛٢٠٠٤قانون تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة لعام   )ه( 

 وخطة عام  "Our Children - Their Lives" الوطنية للطفل املعنونة٢٠٠٠اسـتراتيجية عام   )و( 
واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر اليت جرى  "Ready, Steady, Play" الوطنية املتعلقة باللعب واملعنونة ٢٠٠٤

 .٢٠٠١استعراضها عام 

 :وتالحظ اللجنة مع التقدير التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقة حبماية حقوق الطفل، مبا يف ذلك -٧٤٣
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الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة يف              )أ( 
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

 ؛٢٠٠٠ديسمرب / يف كانون األولولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الد )ب( 

ة يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين )ج( 
 .٢٠٠٢أبريل /نيسان

اليت أصدرهتا ) CRC/C/15/Add.85(ية وترحب اللجنة مبختلف التدابري املتخذة استجابةً ملالحظاهتا اخلتام -٧٤٤
 :عقب نظرها يف التقرير األويل املتعلق بتنفيذ االتفاقية، وال سيما

 ؛٢٠٠١إنشاء املكتب الوطين لشؤون الطفل واجمللس الوطين االستشاري لشؤون الطفل يف عام  )أ( 

 ؛٢٠٠٤تعيني أمني للمظامل خاص بقضايا الطفل يف عام  )ب( 

 .٢٠٠٥شؤون الطفل يف عام إنشاء وزارة  )ج( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

 التوصيات السابقة للجنة

ا تأسف ألن يف حني ترحب اللجنة مبختلف التدابري املتخذة ملتابعة وتنفيذ مالحظاهتا اخلتامية السابقة، فإهن -٧٤٥
بعـض الشواغل اليت أعربت عنها وبعض التوصيات اليت قدمتها ملّا تعاجل بعد بشكل تام، وال سيما تلك املتعلقة                   

 .بوضع الطفل كصاحب حقوق، وباعتماد هنج قائم على مراعاة حقوق الطفل يف السياسات واملمارسات

 التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية      حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل مجيع اجلهود ملعاجلة          -٧٤٦
املـتعلقة بالـتقرير األّويل اليت ملّا ُتنفَّذ بعد بالكامل وعلى معاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات                  

 .اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين

 التشريع والتنفيذ

القانوين، وإن كانت ال تزال قلقة بشأن بطء وترية سن          ترحِّب اللجنة باخلطوات املتخذة لتطوير اإلطار        -٧٤٧
وتعرب . ، الذي يعيق التنفيذ الفعال لإلطار القانوين      ٢٠٠١ و ١٩٩٧أحكام حمددة، وخباصة قانوينّ الطفل لعامي       

 .اللجنة عن أسفها لعدم إدماج االتفاقية يف القانون احمللي، كما أوصت بذلك يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة
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حتـثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك                  -٧٤٨
كما . ختصيص املوارد، لسّن األحكام املتبقية الواردة يف صكوك األمم املتحدة ذات الصلة حلماية حقوق الطفل

 .يحتثها على اختاذ إجراءات إضافية إلدماج االتفاقية يف القانون احملل

 خطة العمل الوطنية

 بوصفها الصك الرئيسي لتحسني حياة الطفل       ٢٠٠٠ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية للطفل يف عام          -٧٤٩
كما تالحظ اللجنة مع التقدير املبادئ الشاملة املوجِّهة لإلجراءات واألهداف احملددة يف االستراتيجية . وتعزيز محاية حقوقه 

 .واسع النطاق ومشاورات عامة أثناء إعدادها، مبا يف ذلك مع املنظمات غري احلكومية واألكادميينيوما مت من تعاون 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٥٠

 ُتقدِّر وُتقيِّم إجنازات االستراتيجية بغية التأكّد من اتباع هنج قائم على احلقوق يف مجيع األنشطة؛ )أ( 

 يذ أهداف االستراتيجية وأنشطتها؛ حتدِّد أطراً زمنية لتنف )ب( 

 .ترصد خمصصات حمددة من امليزانية لتنفيذ االستراتيجية )ج( 

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لكفالة أن تغطي خطة العمل مجيع اجملاالت اليت             -٧٥١
اليت اعتمدهتا اجلمعية   "  لألطفال عامل صاحل "تتـناوهلا االتفاقية، وأن تأخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتامية املعنونة           

وتوصي اللجنة كذلك . ٢٠٠٢مايو /العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املتعلقة بالطفل املعقودة يف أيار
بـأن تنفذ الدولة الطرف وترصد االستراتيجية الوطنية للطفل بطريقة تشاركية ومشولية وأن تقدم معلومات               

 .أثرها يف تقريرها القادمبشأن حالة هذه األنشطة و

 الرصد املستقل

ترحـب اللجنة بإنشاء اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان ومنصب أمني املظامل لقضايا الطفل مبا يف ذلك                 -٧٥٢
وبينما . ديوانـه الذي يعاجل مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل ورعايته بصفة خاصة   

الحية التحقيق يف الشكاوى على وجه التحديد اليت يقدمها األطفال أو من ينوب عنهم،              ترحب اللجنة بإدراج ص   
فإهنـا تشعر بالقلق من أن تؤدي بعض القيود إىل إضعاف والية أمني املظامل لقضايا الطفل يف التحقيقات املتعلقة                   

 .باألطفال املوجودين يف السجون ومراكز الشرطة

بأن تستعرض، مع أمني املظامل لقضايا الطفل، األحكام احملددة اليت تضيق توصي اللجنة الدولة الطرف  -٧٥٣
نطاق صالحيات التحقيق املخولة لديوان املظامل وتقترح إدخال تعديالت عليها، بغرض إزالة ما قد يكتنفها من 

 .ثغرات قد تتسبب يف انتهاك حقوق الطفل

ة الدولة الطرف بأن تسعى إلجياد السبل والوسائل        وبغية ضمان استقاللية ديوان املظامل، توصي اللجن       -٧٥٤
كما توجه اللجنة   . ووزارة املالية ) Oireachtas(الكفـيلة بتزويده باملوارد املالية مباشرةً عرب الربملان الوطين          

 املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق       ٢٠٠٢ لعام   ٢انتـباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         
 .ان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفلاإلنس
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 مجع البيانات

تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف مجع البيانات اإلحصائية، وال سيما من خالل مهام البحث املنوطة باملكتب  -٧٥٥
الوطين لشؤون الطفل يف إطار االستراتيجية الوطنية للطفل، وتالحظ مع التقدير الدراسة الوطنية الطولية املتعلقة               

كما تالحظ اللجنة مع التقدير     . طفل الـيت صدر األمر بإجرائها واليت ستبحث يف حياة األطفال يف آيرلندا            بـال 
 املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها املكتوبة واإلشارات إىل استراتيجية وطنية جديدة جلمع البيانات              

)CRC/C/IRL/Q/2/Add.1 .(        ود نقص يف البيانات اجملمعة بصورة منهجية       غـري أن اللجنة ال تزال قلقة من وج
ومشولية واملتعلقة بالطفل واملصنفة حسب السن ونوع اجلنس والِعرق واملناطق الريفية واحلضرية واليت من شأهنا أن 
تتيح دراسة حالة األطفال األشد ضعفاً يف آيرلندا، مبن فيهم ضحايا االعتداء أو اإلمهال أو سوء املعاملة؛ وأطفال                  

 .وارع؛ واألطفال املعوقون؛ واألطفال املودعون يف مؤسسات الرعايةالش

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز دور املكتب املركزي                 -٧٥٦
قية بصورة  لإلحصاءات وغريه من اإلدارات والوكاالت احلكومية، لتطوير طريقة جلمع البيانات، املصنفة طبقاً لالتفا            
 .منهجية ومشولية، واليت ينبغي استخدامها يف وضع السياسات والربامج اخلاصة بالطفل وتنفيذها ورصدها

 النشر والتدريب والتوعية

تالحـظ اللجنة، مع التقدير، أن الدولة الطرف اختذت، استجابةً لتوصياهتا السابقة، تدابري إضافية لنشر                -٧٥٧
وترحب اللجنة على وجه اخلصوص بنشر      . وساط السلطات املعنية واجلمهور عموماً    االتفاقـية والتعريف هبا يف أ     

االتفاقـية إىل جانب االستراتيجية الوطنية للطفل وبأنشطة التوعية اليت يضطلع هبا املكتب الوطين للطفل وديوان                
 .املظامل، مبا يف ذلك من خالل صفحتيهما على شبكة اإلنترنت

طرف على املضي يف تكثيف جهودها الرامية إىل كفالة أن تكون أحكام االتفاقية حتث اللجنة الدولة ال -٧٥٨
معروفة على نطاق واسع ومفهومة من البالغني واألطفال على حد سواء، مبا يف ذلك عن طريق محالت توعية                  

ا، وعن  عامة دورية لزيادة التوعية، وعلى نطاق الدولة بأسرها وتشمل أيضاً مواد يسهل على الطفل استيعاهب              
طريق احلمالت احملددة األهداف والتدريب الالزم ملن يعملون مع األطفال ولصاحلهم، وخباصة داخل املدارس              

 .ومؤسسات اخلدمات الصحية واالجتماعية، والعاملني يف جمال القانون ومسؤويل إنفاذ القوانني

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

، وخباصة أهدافها اخلمسة ٢٠٠٥ترحـب اللجـنة بوضع خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية يف عام            -٧٥٩
غري أهنا قلقة من أن مبدأ عدم التمييز قد ال          . املتمثلة يف احلماية واإلدماج وتوفري املتطلبات واالعتراف واإلشراك       

 اجملموعات العرقية املختلفة واألطفال املنتمني إىل       يتمتع به مجيع األطفال يف الدولة الطرف بالتساوي وأن أطفال         
 .األقليات يواجهون مستويات أعلى من العنصرية والتحامل والتصوير النمطي والكراهية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من أن خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ُتنفَّذ بالكامل وأن              -٧٦٠
مية إىل مكافحة العنصرية والتحامل والتصوير النمطي والكراهية يف أوساط   تـوىل عـناية خاصة للتدابري الرا      

 .األطفال، وال سيما يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي

 مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة أن مثة خطوات اتُِّخذت يف بعض اجملاالت لكفالة مراعاة مصاحل الطفل الفضلى، ولكنها ال    -٧٦١
 .أن هذا املبدأ مل حيظ بعد مبا يكفي من االهتمامتزال قلقة من 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٦٢

تكفل أن حيظى املبدأ العام املتعلق مبراعاة مصاحل الطفل الفضلى بعناية قصوى دون أي متييز،  )أ( 
 وأن ُيدَمج بالكامل يف مجيع القوانني اليت هلا صلة بالطفل؛

ق هذا املبدأ أيضاً يف مجيع القرارات السياسية والقضائية واإلدارية        تـتأكد مـن أن يتم تطبي       )ب( 
 .وكذلك يف املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا أثر على الطفل

 احترام آراء الطفل

تالحـظ اللجـنة مع التقدير التدابري املتخذة لتعزيز احترام آراء الطفل، مبا يف ذلك من خالل برملانات                   -٧٦٣
غري أهنا قلقة إزاء االفتقار إىل      . اب، والتقدم احملرز إلنشاء جمالس الطالب الفعالة يف اجلامعات        األطفـال والشـب   

األحكـام الكافـية اخلاصة بالوصي ألغراض التقاضي، وعدم اختاذ هذه التدابري بطريقة منهجية ومشولية، وعدم                
حظ اللجنة أن عدداً هائالً من الشكاوى كما تال. التطرق إىل السلطات املختصة مبواضيع حمددة على الصعيد احمللي

 .اليت يتلقاها أمني املظامل لقضايا الطفل تتعلق مبسألة عدم احترام آراء الطفل

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن١٢يف ضوء املادة  -٧٦٤

عراب تكـثف جهودها بوسائل منها وضع أحكام دستورية لكفالة أن يتمتع األطفال حبق اإل           )أ( 
عـن آرائهم يف مجيع املسائل اليت متسهم وأن تلقى تلك اآلراء ما تستحقه من االهتمام، وال سيما يف األسر                    

 واملدارس واملؤسسات التعليمية األخرى والقطاع الصحي واجملتمعات؛

تتأكد من منح األطفال فرصة االستماع إليهم يف أي إجراءات قضائية وإدارية متسهم، وأن               )ب( 
هم تلقى ما تستحقه من االهتمام حسب سن الطفل ومدى نضجه، ويشمل ذلك استخدام ممثلني مستقلني آراء

، وخباصة يف احلاالت اليت     ١٩٩١املنصوص عليه يف قانون رعاية الطفل لعام        ) األوصـياء ألغراض التقاضي   (
 يكون فيها األطفال منفصلني عن آبائهم؛ 

عتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل يف          تأخذ يف االعتبار التوصيات اليت ا      )ج( 
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥أن ُيستمع إليه والذي ُنظِّم يف 
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  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 محاية اخلصوصيات الشخصية

اخلصوصيات الشخصية لألطفال الذين يقاضون يف حمكمة الطفل حتظى بينما تالحظ اللجنة مع التقدير أن  -٧٦٥
 .باحلماية، تشعر بالقلق من أن األطفال الذين يقاضون يف احملاكم األعلى ال يتمتعون بنفس احلماية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتوسيع نطاق محاية اخلصوصيات الشخصية             -٧٦٦
 .جراءات القانونية اليت يكون األطفال طرفاً فيهاليشمل مجيع اإل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ٢٥ و٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 مسؤوليات الوالدين

 ميدان هياكل دعم األسرة، وال سيما إنشاء وكالة دعم ترحب اللجنة بعدد من التطورات اليت حصلت يف -٧٦٧
 سنوات والتوسيع   ٦األسـرة واسـتحداث نظام املدفوعات الفصلية لألسر اليت لديها أطفال تقل أعمارهم عن               

غري أهنا قلقة من أن هذه اإلجراءات تفتقر إىل هنج ذي قاعدة واسعة . املرحلي لنطاق إجازة األمومة املدفوعة األجر
 . على الطفل وأن املسؤولية عن برامج الدعم وإيصال خدمات الدعم منوطة بسلطات حكومية خمتلفةيركز

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٦٨

جتـري استعراضاً موسعاً خلدمات الدعم اليت تقدمها شىت اإلدارات احلكومية بغرض تقييم              )أ( 
  يعتريها من قصور؛نوعيتها ونطاق االستفادة منها وحتديد ومعاجلة ما قد

متـدد فترة االستفادة من اخلدمات االجتماعية املقدمة إىل األسر واألطفال املعرَّضني للخطر              )ب( 
 .حبيث تكون متاحة طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة

 لَمُّ مشل األسر

غري أن لَمَّ . ل األسر ينص على إطار قانوين مالئم للمَّ مش١٩٩٦تالحـظ اللجنة أن قانون الالجئني لعام    -٧٦٩
وينتاب اللجنة قلق .  من االتفاقية ينطبق أيضاً على حاالت أخرى، ومنها حالة اهلجرة     ١٠مشل األسر وفقاً للمادة     

الشمل ليست لديهم إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة باإلجراءات،                  من أن أفراد األسر الذين يسعون إىل ملِِّ 
 .الطفل الفضلى ال يؤخذ يف االعتبار يف عملية صنع القراروأن مبدأ مراعاة مصاحل 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٧٠
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 حبيث يساير على حنو     ١٩٩٦تنظر يف مسألة مراجعة تعريف األسرة يف قانون الالجئني لعام            )أ( 
 أفضل تطور مفهوم األسرة؛

 االت اليت ال يسري عليها قانون الالجئني؛ تنظر يف مسألة وضع إطار قانوين للمِّ مشل األسر يف احل )ب( 

تكفـل أن حيظى مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى دائماً بأولوية قصوى عندما جيري اختاذ                )ج( 
 .قرارات هتم األطفال يف إطار أي إجراءات قانونية أو إدارية

 الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين

شاء مفتشية اخلدمات االجتماعية اليت جتري عمليات تفتيش ملراكز الكفالة واإليواء اليت            ترحب اللجنة بإن   -٧٧١
غري أن اللجنة قلقة    . تديرها الوكاالت التابعة للدولة وغري التابعة هلا لرعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين            

قر إىل املوارد الالزمة ألداء املهام املنوطة به من أن تفتيش اخلدمات االجتماعية ليس لـه حىت اآلن سند قانوين ويفت
 .وال يوفر احلماية جلميع األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٧٢

تـنظر يف تدابري وضع أساس قانوين ملفتشية اخلدمات االجتماعية يكفل لـها أداء مهامها وتوسيع                )أ( 
 ع األطفال احملرومني من رعاية الوالدين بصرف النظر عن نوع الرعاية املطلوبة؛نطاق واليتها لتشمل مجي

تكـثف جهودهـا لضمان وتوفري خدمـات املتابعة وما بعد الرعاية للشبان الذين يغادرون     )ب( 
 .مراكز الرعاية

 التبين

دولية، وخباصة فيما يتعلق حبماية ال تزال اللجنة قلقة ألن التشريعات القائمة ليست مطابقة متاماً للمعايري ال -٧٧٣
كما أهنا قلقة من أن . األطفـال يف حـاالت التبين فيما بني البلدان، وال تأخذ يف االعتبار مصاحل الطفل الفضلى      

 .التدابري املتخذة ملراجعة التشريعات احلالية تتسم بالبطء

ل سن وتنفيذ اإلصالحات التشريعية،     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تسرِّع اجلهود اليت تبذهلا من أج             -٧٧٤
 .وضمان مطابقة مجيع التشريعات ذات الصلة للمعايري الدولية، وأن مصاحل الطفل الفضلى حتظى باهتمام فائق

 العنف واإليذاء واإلمهال

ذلك بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملواجهة مشكلة إيذاء األطفال وإمهاهلم، مبا يف  -٧٧٥
وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ عن إيذاء األطفال والتحقيقات املستفيضة يف مجيع حاالت إيذاء األطفال               
املـبلغ عنها وإطالق محلة يف سائر أرجاء الدولة للتوعية باالعتداء اجلنسي على األطفال، تظل اللجنة قلقة لعدم                  

 .نع إيذاء األطفال، ولوجود تأخريات يف إتاحة خدمات الدعموجود أي استراتيجية أو تدابري وطنية شاملة مل
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 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن١٩يف ضوء املادة  -٧٧٦

 وتنظر يف منحها قوة القانون؛" األطفال أوالً"تواصل استعراض املبادئ التوجيهية املعنونة  )أ( 

اء واإلمهال املبلغ عنها ومالحقة املسؤولني عنها ومتكني        تكفل التحقيق الكايف يف مجيع حاالت اإليذ       )ب( 
 الضحايا من الوصول إىل خدمات اإلرشاد واملساعدة مع التعايف اجلسدي وإعادة اإلدماج االجتماعي؛

تضع استراتيجية شاملة ملنع إيذاء األطفال، ويشمل ذلك وضع ما يكفي من الوسائل ملواجهة  )ج( 
لعنف املرتيل وتيسري التنسيق على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي، واالضطالع          حاالت اإليذاء واإلمهال وا   

 بأنشطة التوعية وزيادة الوعي والتثقيف؛

تكفل خضوع مجيع العاملني واملتطوعني الذين يعملون مع األطفال للتقييم قبل تعيينهم وتوفري  )د( 
 .ما يكفي من الدعم والتدريب هلم خالل فترة عملهم

ويف سـياق دراسة األمني العام املعمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن                  -٧٧٧
 ٧ إىل   ٥تعـتمد النـتائج املتمخضـة عـن املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى اليت ُعِقدت يف سلوفينيا من                   

مع املدين، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال  بوصفها أداة الختاذ إجراءات، بالشراكة مع اجملت      ٢٠٠٥يوليه  /متوز
العـنف اجلسـدي أو اجلنسي أو الذهين، وإجياد الزخم لتنفيذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع                  

وباإلضافة إىل ذلك، تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف         . وقوع هذه األشكال من العنف واإليذاء، والتصدي هلا       
وتشجيعها على  ) A/61/299(ل  بشأن العنف ضد األطفا   ة  تقريـر اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحد        إىل  

 .اختاذ مجيع التدابري املالئمة لتنفيذ ما تضمَّنه من التوصيات الشاملة والتوصيات اخلاصة بأوضاع حمددة

 العقوبة البدنية

بدنية داخل األسرة قيد االستعراض، وأنه قد مت وضع برامج تثقيفية بينما تالحظ اللجنة أن حظر العقوبة ال -٧٧٨
 .لآلباء، تشعر بالقلق البالغ من أن العقوبة البدنية داخل األسرة ال تزال غري حمظورة قانوناً

 :، وحتث الدولة الطرف على)٣٩، الفقرة CRC/C/15/Add.85(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة  -٧٧٩

 صريح مجيع أشكال العقوبة البدنية يف األسرة؛أن حتظر بشكل  )أ( 

 أن تقوم بتوعية وتثقيف اآلباء واجلمهور عموماً خبصوص عدم قبول العقوبة البدنية؛ )ب( 

 أن تشجع على أشكال التأديب اإلجيابية اخلالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية؛ )ج( 

 املتعلق حبق الطفل يف احلماية من ٢٠٠٦لعام  ٨أن تأخذ يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم     )د( 
 .العقوبة البدنية وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة
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   خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

 ٢٠٠٥رحب اللجنة بالتطورات احلاصلة يف جمال التشريعات والسياسات مثل قانون اإلعاقة لعام             بينما ت  -٧٨٠
 الوطنـية املتعلقة باإلعاقة، تظل قلقة من أن اإلطار القانوين ال يعاجل بالقدر الكايف               ٢٠٠٤واسـتراتيجية عـام     

ورية واملرافق التعليمية وأن العديد من االحتياجات احملددة لألطفال املعوقني واستفادهتم من اخلدمات الصحية الضر
 .أحكام قانون الطفل مل يتم سنٌّها بشكل كامل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٨١

تعـتمد إطاراً قانونياً شامالً وقائماً على احلقوق يعاجل االحتياجات احملددة لألطفال املعوقني،             )أ( 
 لتشريعات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني؛وُتنفِّذ مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف ا

تقـوم، مبشاركة األطفال، حبمالت توعية تركز على وقاية األطفال املعوقني وإدماجهم، وما              )ب( 
 .يتوافر هلم من الدعم واخلدمات، وعلى مكافحة املواقف السلبية السائدة يف اجملتمع جتاه األطفال املعوقني

لة الطرف على استعراض السياسات واملمارسات القائمة فيما يتعلق باألطفال          كما حتث اللجنة الدو    -٧٨٢
قرار اجلمعية (قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني املعوقني، موليةً العناية الالزمة ل

أن حقوق األطفال    بش ها املخصص للمناقشة العامة   يوميف  اللجنة  اليت اعتمدهتا   توصيات  الو) ٤٨/٩٦العامة  
 ).٣٣٩-٣١٠، الفقرات CRC/C/69انظر ( ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦اليت جرت يف املعوقني 

 الصحة واخلدمات الصحية

ترحب اللجنة بااللتزامات اليت قطعتها الدولة الطرف يف عدد من الوثائق املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك  -٧٨٣
غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء      . ة للطفل ووضع استراتيجية للرعاية األولية      من االستراتيجية الوطني   ٣اهلـدف رقم    

عدم وجود إطار قانوين شامل خبصوص تلك املسألة، وعدم وجود مبادئ توجيهية قانونية تضمن جودة خدمات                
 .الضعيفة من االتفاقية، وخباصة لألطفال ذوي األوضاع ٢٤الرعاية الصحية واحلصول عليها وفق ما تقتضيه املادة 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٨٤

 تعتمد تشريعاً شامالً للجميع يتناول احتياجات األطفال الصحية؛ )أ( 

تكفـل احلفاظ على توافر خدمات الرعاية الصحية وجودهتا يف البلد بأسره، وذلك بتوفري               )ب( 
 خلدمات؛موارد حمددة الغايات ووضع مبادئ توجيهية قانونية خاصة جبودة هذه ا
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تكفل استخدام املوارد املخصصة خلدمات الرعاية الصحية القائمة اخلاصة باألطفال بطريقة            )ج( 
 استراتيجية ومنسقة تعود بالنفع على اجلميع، أي اجلماهري واجملتمع والقطاعات التطوعية؛

نتمني إىل  تويل عناية خاصة الحتياجات األطفال من الالجئني وملتمسي اللجوء واألطفال امل           )د( 
 .جمتمع الرحَّل وذلك باعتماد مجلة إجراءات منها تنفيذ االستراتيجية الصحية الوطنية القائمة للرحَّل

، وتالحظ أن الدولة الطرف أقرت بعدم  ٢٠٠١وبيـنما ترحب اللجنة بوضع قانون الصحة العقلية لعام           -٧٨٥
ألطفال وألسرهم، تشعر بالقلق من أن األطفال       وجـود ما يكفي من الربامج واخلدمات املتصلة بالصحة العقلية ل          

الذيـن يعـانون صعوبات تتصل بالصحة العقلية ال يلجأون إىل الربامج واخلدمات القائمة، من جراء اخلوف من       
 . سنة ُيعالَجون مع البالغني يف مرافق الطب النفسي١٨العار، وأن بعض األطفال الذين تصل أعمارهم إىل 

وتوصي ) ٣٨ و٢٠الفقرتان  CRC/C/15/Add.85(اهتا السابقة الواردة يف الوثيقة تكرر اللجنة توصي -٧٨٦
 :الدولة الطرف بأن

تسـتفيد استفادة كاملة من استنتاجات فريق اخلرباء املعين بسياسات الصحة العقلية الذي              )أ( 
 ، وأن تنفِّذ توصياته؛٢٠٠٣نصَّبه وزير الدولة يف وزارة الصحة عام 

  للتوعية وزيادة الوعي ملنع التعيري، وكفالة إيالء االهتمام لربامج التدخل املبكر؛تقوم حبمالت )ب( 

تواصـل جهودهـا الرامية إىل كفالة استفادة األطفال الذين يعانون من صعوبات هلا صلة                )ج( 
 . سنة١٨بالصحة العقلية من اخلدمات اخلاصة املصمَّمة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 صحة املراهقني

بينما تالحظ اللجنة اختاذ عدد من التدابري يف جمال السياسات ملعاجلة مشكلة استهالك األطفال للكحول، مبا يف                  -٧٨٧
ذلـك السياسة الوطنية املتعلقة بتعاطي الكحول وفرقة العمل االستراتيجية املعنية مبسألة الكحول والعناية اليت توليها هلذه                 

 .ية باألطفال والشبان، تظل قلقة إزاء ارتفاع مستوى استهالك املراهقني للكحولاملسألة اللجنة الربملانية املعن

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل معاجلة مشكلة استهالك األطفال للكحول  -٧٨٨
عية وحظر وذلك باختاذ مجلة من اإلجراءات منها وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ينبغي أن تتضمن أنشطة للتو

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة أيضاً انتباه       . اسـتهالك األطفـال للكحول ومحلة إعالنات تستهدف األطفال        
 . املتعلق بصحة املراهقني٢٠٠٣ لعام ٤الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

 إزاء االرتفاع الذي وبينما ترحب اللجنة بإنشاء فرقة عمل استراتيجية معنية مبسألة الكحول، تشعر بالقلق -٧٨٩
كما أهنا قلقة إزاء الصلة     . تفـيد الـتقارير حصوله يف معدالت االنتحار يف أوساط الصبيان والذكور املراهقني            

 .الواضحة القائمة بني تعاطي القاصرين ملواد اإلدمان ومعدل االنتحار

ديدة لإلجراءات املتعلقة   حتـث اللجـنة الدولة الطرف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية العشرية اجل            -٧٩٠
 .مبكافحة االنتحار والتوصيات الواردة يف التقرير الثاين لفرقة العمل االستراتيجية املعنية مبسألة الكحول
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وبيـنما تالحظ اللجنة أن التثقيف االجتماعي والشخصي والصحي ُمدمج يف املناهج الدراسية للمدارس      -٧٩١
 ال حيصلون على ما يكفي من املعلومات الضرورية خبصوص الصحة           الـثانوية، تشـعر بـالقلق من أن املراهقني        

كما أن اللجنة قلقة من أن األمراض اليت . فالتعليم يف هذا اجملال اختياري وميكن لآلباء إعفاء أبنائهم منه. اإلجنابية
ة وأن الفتيات   تنـتقل باالتصـال اجلنسي شهدت، وفقاً للتقارير، ارتفاعاً ملحوظاً خالل السنوات العشر األخري             

 .معرضات للخطر على وجه اخلصوص

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل تعزيز احلصول على املعلومات واخلدمات  -٧٩٢
املـتعلقة بالصحة اإلجنابية واجلنسية للمراهقني وأال تكون حمصورة يف املناهج الدراسية فحسب، وإمنا يتسىن               

 .يف الوسط املعيشي اليومي للمراهقني، فضالً عن محالت اإلعالم والتوعيةاحلصول عليها أيضاً 

 املمارسات التقليدية الضارة

تالحظ اللجنة بقلق أن بعض مجاعات املهاجرين ال تزال متارس عادة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف                 -٧٩٣
 . انتهاكاً لالتفاقيةوتشدد بقوة على أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يعد. آيرلندا

حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة جهودها من أجل وضع حد ملمارسة تشويه األعضاء                  -٧٩٤
التناسـلية لإلنـاث وذلك، على سبيل املثال، حبظرها قانوناً، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء والية قضائية خارج                  

اعات السكان مبا هلذه املمارسة من آثار شديدة        حـدود البالد، وتنفيذ برامج مستهدفة تقوم بتوعية مجيع قط         
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك وتعبئة مجيع الشركاء املعنيني على الصعيد احمللي، مبن فيهم              . الضـرر 

املدرسون والقابالت واملداوون التقليديون والزعماء الدينيون واالجتماعيون، ملكافحة ممارسة تشويه األعضاء         
كما توجه انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعُتمدت يف يوم املناقشة العامة املتعلقة              . اثالتناسلية لإلن 

 ).CRC/C/38انظر  (١٩٩٥يناير / كانون الثاين٢١بالفتاة اليت جرت يف 

 مستوى املعيشة

غري أهنا  . إلمجايلتدرك اللجنة أن التنمية االقتصادية املواتية يف آيرلندا سامهت يف تقليص مستوى الفقر ا              -٧٩٥
تظل قلقة من أن عدداً من األطفال، وخاصة الذين هم يف أوضاع متسمة بشدة الضعف، يعيشون يف أسر ما زال                    

 .دخلها يقل كثرياً عن متوسط الدخل الوطين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٩٦

عمها لألسر اليت تعاين    تـنفِّذ بشـكل فعـال استراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفقر، وتعزِّز د            )أ( 
 صعوبات اقتصادية لكي يتقلص الفقر وُيصان األطفال من األثر السليب للصعوبات االقتصادية على منوهم؛

تسـتحدث جـزءاً تكميلـياً لنظام مدفوعات مزايا الطفل الشاملة القائم، كمنحة إضافية               )ب( 
 ومستهدفة ملساعدة األسر اليت تعاين أعلى معدالت الفقر؛
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تـنفِّذ بشـكل كامل السياسات واالستراتيجيات القائمة، وتزيد خمصصات امليزانية للدعم املادي              )ج( 
 للخدمات، مبا يف ذلك رعاية األطفال والرعاية الصحية واإلسكان، ولألسر اليت لديها أطفال والضعيفة بوجه خاص؛

 .احل األسر املتدنية الدخلتزيد االستثمارات يف قطاع اإلسكان االجتماعي واملعقول التكلفة لص )د( 

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

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

ترحـب اللجـنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتطوير وتعزيز اإلطار القانوين والسياسي للحق يف                  -٧٩٧
ا قلقة من أن تكلفة التعليم ومواده يف املدارس االبتدائية العامة يتحملها، يف واقع األمر، اآلباء يف                 غري أهن . التعليم

بعض احلاالت؛ وأن آراء األطفال واحتياجاهتم اخلاصة ال تؤخذ دائماً يف االعتبار بالقدر الكايف؛ وأن مثة معدالت             
 . جمتمع الرحل واألطفال املعوقنيمرتفعة جداً من التسّرب يف أوساط األطفال املنتمني إىل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٩٨

تواصل اختاذ التدابري الكفيلة بإجياد وسط تعليمي تراعى فيه احتياجات الطفل اخلاصة، وذلك  )أ( 
عـرب مجلـة إجراءات، منها إجراء تقييم احترايف مالئم لالحتياجات اخلاصة لألطفال، وتوفري الدعم التقين                

ـ  ادي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، واحلرص على أن يتمتع األطفال يف املدارس باحلق يف أن ُتسمع          وامل
آراؤهـم يف مجـيع املسائل املتعلقة برفاههم، ومبواصلة اجلهود الرامية إىل تقليص األحجام اإلمجالية للفصول         

 الدراسية بغية توفري التعليم جلميع األطفال على قدم املساواة؛

حترص على وجود خمصصات من امليزانية موجهة صوب حتسني وتطوير مباين املدارس ومعدات  )ب( 
 الترفيه ومرافقه، وأوضاع مرافق الصرف الصحي يف املدارس؛

تكفل اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة ظاهرة التسلط ومعاجلة عواقبها بأسلوب متجاوب يراعي  )ج( 
 مشاعر األطفال؛ 

يجية تعلـيم الـرحل اليت مت إعدادها وتضطلع بأنشطة تدريب للمدرسني            تنشـر اسـترات    )د( 
 .لتحسيسهم بقضايا الرحل والنُُّهج اجلامعة بني الثقافات

وتـردد اللجنة املسألة املقلقة اليت أثارهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن                 -٧٩٩
واملتمثلة يف أن املدارس غري الطائفية أو       ) CERD/C/IRL/CO/2( للدولة الطرف    التقريرين الدوريني األّويل والثاين   

 . يف املائة من العدد اإلمجايل للمدارس االبتدائية١املتعددة الطوائف متثل أقل من 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بشكل كامل يف االعتبار التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على                  -٨٠٠
ـ  واليت حتث على تشجيع عملية إنشاء املدارس غري الطائفية        ) ١٨، الفقرة   CERD/C/IRL/CO/2(يز العنصري   التمي

 .أو املتعددة الطوائف وتعديل اإلطار التشريعي القائم للقضاء على التمييز يف جمال القبول يف املدارس

 األنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية

رات من قبيل السياسة الوطنية للعب اليت تتضمن العديد من أنشطة ومسؤوليات            بينما ترحب اللجنة مبباد    -٨٠١
عدد من اإلدارات احلكومية والسلطات احمللية واجملالس الصحية، وتعزز الفرص املتاحة لألطفال للتمتع باألنشطة              

املالية ملسألة إنشاء املرافق   الترفيهـية والتروحيية والثقافية، تشعر بالقلق من إيالء قدر ضئيل من األمهية السياسية و             
 .التروحيية وأن الطلب املتزايد على السكن قد يزيد من إعاقة إنشاء أماكن اللعب والفضاءات العامة

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تعري مزيداً من العناية إلنشاء مرافق لألطفال لكي يستمتعوا                  -٨٠٢
 .باألنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية

 تدابري احلماية اخلاصة -٧
 ٣٧من املادة ) د (-) ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨واملواد 

 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

بيـنما تالحـظ اللجنة التطورات اليت حصلت مؤخراً فيما يتعلق بعمليات التماس اللجوء من خالل قانون عام                   -٨٠٣
إلقامة واحلماية، ينتاهبا القلق من أن األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم قد ال يتلقون ما                  للهجرة وا  ٢٠٠٦

 .يكفي من اإلرشاد والدعم واحلماية أثناء عملية اللجوء، وخباصة فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات ومتثيل مستقل

زمة جلعل سياساهتا وإجراءاهتا وممارساهتا مطاِبقة      توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الال         -٨٠٤
اللتزاماهتا الدولية وللمبادئ املبيَّنة يف الوثائق األخرى، مبا يف ذلك بيان املمارسات اجليدة الذي أعده مفوض                

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك     . األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة        
الـتأكد مـن تطبيق نفس معايري توفري خدمات الدعم واالستفادة منها، سواء كان الطفل حتت رعاية     عـلى   

 املتعلق مبعاملة ٢٠٠٥ لعام ٦كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم . السلطات أو أبويه
 .األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

 رة شؤون قضاء األحداثإدا

 سنة مع قرينة غري     ١٢ سنوات إىل    ٧ من   ٢٠٠١ترحب اللجنة برفع سن املسؤولية اجلنائية يف قانون الطفل لعام            -٨٠٥
.  سنة، ولكنها تأسف لكون هذا اجلزء من القانون مل يدخل حيز النفاذ            ١٤قاطعة بأن السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية هي        

اللجنة عن خيبة أملها الشديدة لكون هذا اجلزء من قانون الطفل ُنِقل إىل قانون العدالة اجلنائية                وعالوة على ذلك، تعرب     
 . سنوات فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية١٠ الذي ُخفِّضت فيه سن املسؤولية اجلنائية إىل ٢٠٠٦لعام 
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جلنائية إىل ما كانت عليه يف      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد األحكام املتعلقة بسِّن املسؤولية ا           -٨٠٦
 .٢٠٠١قانون الطفل لعام 

وترحـب اللجـنة بإنشاء دائرة قضاء صغار السن اآليرلندية التابعة لوزارة العدل واملساواة واإلصالح                -٨٠٧
كما أن اللجنة قلقة من أن األوامر املتعلقة بالتصرفات . القانوين، ولكنها تأسف لكوهنا ال تستند إىل أساس قانوين

 ستجعل من األيسر وقوع األطفال ٢٠٠٦ملنافية للسلوك االجتماعي املنصوص عليها يف قانون العدالة اجلنائية لعام ا
وعالوة على . يف قبضة نظام العدالة اجلنائية، ال سيما وأن خرق أمر من تلك األوامر يعد جرمية" املعرضني للخطر"

واسعة املخولة للقضاة فيما يتعلق بنوع ومضمون أمر من تلك      ذلك، تشعر اللجنة بقلق من أن السلطة التقديرية ال        
 .األوامر قد تؤدي إىل اختاذ تدابري غري متناسبة مع السلوك املطعون فيه

 :توصي اللجنة بأن -٨٠٨

 وأن تويل هذه الدائرة     قضاء صغار السن اآليرلندية   توفر الدولة الطرف أساساً قانونياً لدائرة        )أ( 
 وتنفيذ سياسة خاصة بقضاء صغار السن مراعية ملصلحة الطفل وقائمة على احلقوق             أولويـة قصوى لصياغة   

 ومستندة إىل أحكام االتفاقية؛ 

يـتم رصد األوامر املتعلقة مبكافحة التصرفات املنافية للسلوك االجتماعي عن كثب وعدم اللجوء               )ب( 
 ).لك برنامج لتقومي السلوك وجلسات تشاور أسريةمبا يف ذ(إليها إالّ كمالذ أخري بعد استنفاد التدابري الوقائية 

وتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء برنامج أفراد الشرطة لتقومي السلوك املنصوص عليه يف قانون الطفل لعام  -٨٠٩
 هذا يوسع نطاق الربنامج ٢٠٠٦غري أهنا قلقة من أن قانون عام . ٢٠٠٢ والذي دخل حيز النفاذ يف عام        ٢٠٠١

وهي قلقة كذلك من أن الدخول ". منافية للسلوك االجتماعي" سنوات ممن ارتكبوا أفعاالً   ١٠لغون  ليشمل من يب  
 .يف ذلك الربنامج ميكن اعتباره مبثابة عقوبة يف اإلجراءات اجلنائية يف املستقبل

امج من األطفال على برن   " منافية للسلوك االجتماعي  "توصـي اللجنة بعدم إحالة من ارتكبوا أفعاالً          -٨١٠
أفراد الشرطة لتقومي السلوك، وبعدم اعتبار دخول الربنامج مبثابة عقوبة على اإلطالق يف اإلجراءات اجلنائية               

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جمموعة من التدابري البديلة على سبيل األولوية لضمان . يف املستقبل
 . وألقصر فترة زمنية ممكنةعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إالّ كمالذ أخري

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير اعتزام الدولة الطرف أن توفر جلميع األطفال املعتقلني الذين تصل أعمارهم إىل                  -٨١١
 تشعر بقلق بالغ من أن األطفال البالغني        - وهي ما يسمى مبدارس اعتقال األطفال        - سـنة يف مرافق اعتقال منفصلة        ١٨
لَسجن وهـو مركز اعتقال مغلق، مبستوى أمن متوسط،  St. Patrickي اعـتقاهلم يف مؤسسـة   سـنة جيـر  ١٧ و١٦

وباإلضافة إىل ذلك، ينتاب اللجنة     .  سنة، ال توجد به أي مرافق للتعليم       ٢١ و ١٨الذكـور الذيـن تتراوح أعمارهم بني        
ردة من تلك املؤسسة والقيام بعمليات تفتيش القلق من أن أمني املظامل لقضايا الطفل مستبعد من التحقيق يف الشكاوى الوا

 .ملراكز الشرطة
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وتوصي اللجنة . توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما يف وسعها للجوء إىل االعتقال كمالذ أخري -٨١٢
 سنة معتقالت منفصلة يف احلاالت اليت ُيعترب        ١٨الدولـة الطرف بأن توفر لألطفال الذين تقل أعمارهم عن           

وحتثها على أن تبذل كل ما يف وسعها إلدراج مجيع أماكن االعتقال اليت   . هلم أمراً ال مناص منه    فـيها اعـتقا   
 .ُيعتقل فيها األطفال يف الوقت الراهن يف والية التحقيق والتفتيش املسندة إىل أمني املظامل لقضايا الطفل

 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

 املتعلق باملعتدين جنسياً على األطفال الذي يوفر محاية شاملة من           ٢٠٠١م  بينما تالحظ اللجنة قانون عا     -٨١٣
املعـتدين جنسياً على األطفال، فإهنا تشعر بالقلق إزاء انعدام معلومات بشأن ضحايا البغاء من األطفال وبشأن                 

 .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ري حبوثاً بشأن بغاء األطفال واستغالل األطفال       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتمع معلومات وجت        -٨١٤
يف املواد اإلباحية وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي عليهم، وذلك بغرض               
وضع تدابري حمددة األهداف، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة خبصوص تلك املسألة يف                 

 .تقريرها القادم

 االجتارالبيع و

 ملكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية ١٩٩٨بيـنما حتـيط اللجـنة علماً بقانون عام       -٨١٥
، تأسف لعدم وجود معلومات حمددة      ٢٠٠٦ومشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص واجلرائم اجلنسية لعام         

 . غرض أو بأي شكلبشأن حالة األطفال ضحايا االختطاف والبيع أو االجتار ألي

 من االتفاقية، تكرر اللجنة التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد ٣٥ و٣٤وفقاً للمادتني  -٨١٦
بشأن مجلة أمور منها اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار،          ) CEDAW/C/IRL/CO/4-5(املرأة  

نفسي لضحايا االجتار وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ويشمل ذلك         والتدابري الواجب اختاذها للتعايف اجلسدي وال     
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات . توفري املأوى واإلرشاد والرعاية الطبية

 .وبيانات إضافية بشأن االجتار باألشخاص، وخباصة فيما يتعلق باألطفال

 األطفال املنتمون إىل أقليات

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها، وال سيما يف الفصل الثالث املعنون                 -٨١٧
عـدم التميـيز والرعاية االجتماعية للطفل، ويف ردودها املكتوبة على قائمة القضايا، وخباصة فيما يتعلق بتقرير                 

ا تظل قلقة من أنه ملّا يتم بعد اختاذ ما يكفي من اإلجراءات             غري أهن . الفـريق الرفيع املستوى املعين بقضايا الرحَّل      
والـتدابري اإلجيابية لتعزيز متتع األطفال املنتمني إىل جمتمع الرحل حبقوقهم، وخباصة لتيسري حصوهلم على التعليم                

 .والسكن واخلدمات الصحية
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٨١٨

االعتراف مبجتمع الرحَّل كمجموعة عرقية كما تدعو إىل ذلك تعمل بشكل أكثر حتديداً على  )أ( 
 ؛)٢٠الفقرة ، CERD/C/IRL/CO/2(جلنة القضاء على التمييز العنصري 

جتري حبوثاً أو تقييماً مشولياً لالحتياجات أو تستخدم ما مت إجراؤه منها مع تركيز خاص على  )ب( 
صحة والسكن والتعليم، لتشكل أساساً إضافياً لسياسات       األطفـال املنـتمني إىل جمتمع الرحَّل يف ميادين ال         

 واستراتيجيات وتدابري ملموسة لتحسني وضع األطفال؛

 تنفذ توصيات فرقة العمل املعنية بقضايا جمتمع الرحَّل؛ )ج( 

تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة بشأن التدابري املتخذة لتعزيز متتع األطفال املنتمني إىل  )د( 
مع الرحَّل حبقوقهم، وخباصة فيما يتعلق بإمكانية حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية واملرافق السكنية جمت

 .والتمتع هبا

وتأسف اللجنة النعدام معلومات حمددة يف تقرير الدولة الطرف بشأن اجلهود الرامية إىل تعزيز مكانة اللغة  -٨١٩
الشباب واجلهود املبذولة ملنع التهميش واإلقصاء االجتماعي ألطفال        والـثقافة اآليرلنديتني يف أوساط األطفال و      

 .الغجر الروما

 .تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية مفصلة يف تقريرها املقبل -٨٢٠

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

قرير األوَّيل الذي أشارت إىل أهنا ستقدمه بشأن تـتطلع اللجـنة إىل أن تتسلم من الدولة الطرف الت     -٨٢١
ة، والذي كان من    اك األطفال يف الرتاعات املسلح    رشإالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      

 .٢٠٠٤ديسمرب /املقرر تقدميه يف كانون األول

بيع املتعلق ب وق الطفل   الربوتوكول االختياري التفاقية حق   وترحـب اللجـنة بتوقيع الدولة الطرف         -٨٢٢
 وتوصيها بالتصديق عليه كما     ٢٠٠٠ يف عام    املواد اإلباحية وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف      األطفـال   

 .تعتزم أن تفعل

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

ت، توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيا               -٨٢٣
) Oireachtas(وذلـك مـن خالل مجلة من اإلجراءات منها إحالتها إىل اإلدارات ذات الصلة وإىل الربملان الوطين                  

 .والسلطات احمللية ذات الصلة لكي تنظر فيها وتتخذ مزيداً من اإلجراءات املناسبة بشأهنا
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 النشر

رها الدوري الثاين والردود اخلطية توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقري -٨٢٤
اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق شبكة         ) املالحظات اخلتامية (الـيت قدمتها والتوصيات املتعلقة هبا       

، للجمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال، )على سبيل املثال ال احلصر(اإلنترنت 
 .إشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاهبدف إثارة املناقشة و

  التقرير القادم-١٠

 ٢٧تدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريراً موحداً يضم تقريريها الثالث والرابع حبلول                  -٨٢٥
وهذا تدبري استثنائي ميليه العدد الكبري من       ). أي املوعد املقرر لتقدمي التقرير الرابع      (٢٠٠٩أبريل  /نيسـان 

). CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠وينبغي أالَّ يتجاوز طول هذا التقرير . تقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنةال
 .وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 الربوتوكول االختياري املتعلق(فييت نام : املالحظات اخلتامية
 )راك األطفال يف النـزاعات املسلحةبإش

انظر  (١١٨٧يف جلستها   ) CRC/C/OPAC/VNM/1(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األوَّيل لفييـت نـام              -٨٢٦
CRC/C/SR.1187 (    ٢٩ املعقودة يف    ١١٩٩، واعـتمدت يف جلسـتها       ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢املعقـودة يف 

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  مقدمـة-ف أل

ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األوَّيل وردودها اخلطية واملعلومات اخلطية اإلضافية واليت               -٨٢٧
تتضمن معلومات جوهرية عن اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية واإلجراءات األخرى املطبقة يف فييت نام         

كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء مع الوفد الرفيع          . اريبشأن احلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختي     
 .املستوى واملتعدد القطاعات

وُتذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات اخلتامية السابقة                -٨٢٨
/  كانون الثاين  ٣١يف  ) CRC/C/15/Add.200( للدولة الطرف    اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين        

  .٢٠٠٣يناير 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 سنة فما ١٨ترحب اللجنة بأن قانون فييت نام ينص على جتنيد املواطنني الذكور فقط الذين يبلغون من العمر  -٨٢٩
 :ليكما ترحب بتصديق الدولة الطرف على ما ي. فوق يف اخلدمة العسكرية
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األطفال  تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل        الالربوتوكول االختياري    )أ( 
 ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠، يف يف املواد اإلباحية

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال      ) ١٩٩٩(لسنة   ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ب( 
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٩، يف  فورية للقضاء عليهاواختاذ تدابري

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تدابري التنفيذ العامة - ١

 التشريعات

تالحظ اللجنة أن القانون اجلنائي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تسمح حملاكم فييت نام مبمارسة اختصاصها                -٨٣٠
إقليم فييت نام عندما ميثل السلوك انتهاكاً للقانون الوطين يف احلاالت املنصوص عليها بشأن اجلرائم اليت ترتكب خارج      

ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان قانون . يف املعاهدات الدولية واليت صدقت عليها الدولة الطرف أو انضمت إليها
 :فييت نام

يف العمليات القتالية، أو أية خمالفة       سنة   ١٨ُيجـرِّم التجنيد أو اإلشراك القسري لشخص دون سن           )أ( 
 لألحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري؛

يسمح للمحاكم مبمارسة اختصاصها إذا مت ارتكاب هذه األعمال خارج فييت نام بواسطة أو ضد                )ب( 
 .مواطن فييتنامي

ملسلحة واجلماعات املسلحة   حلظر جتنيد األطفال يف القوات ا      من أجل تعزيز اإلجراءات الوطنية والدولية      -٨٣١
 :واستخدامهم يف العمليات القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 سنة يف القوات املسلحة واجلماعات      ١٥أن حتظر صراحة مبوجب القانون جتنيد األطفال دون سن           )أ( 
 ؛)اتفاقية حقوق الطفل من ٣٨على ضوء املادة (املسلحة، وكذا مشاركتهم املباشرة يف العمليات القتالية 

أن حتظـر صـراحة مبوجـب القانون خمالفة أحكام الربوتوكول االختياري بشأن جتنيد األطفال          )ب( 
 وإشراكهم يف العمليات القتالية؛

أن تنشـئ والية قضائية خارج نطاق إقليمها وذلك بالنسبة إىل اجلرائم املرتكبة بواسطة أو ضد                 )ج( 
 أو له صالت أخرى هبا؛شخص من مواطين الدولة الطرف 

أن تـنص صـراحة عـلى أال يقـوم العسـكريون بأي عمل ميثل انتهاكاً للحقوق اليت كفلها        )د( 
 .الربوتوكول االختياري بغض النظر عن أي أمر عسكري يصدر يف هذا الصدد
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دية إىل اعتماد وإذ ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف قد شاركت بنشاط يف العملية املؤ -٨٣٢
نظـام رومـا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ووافقت على حمتواه، فإهنا تشجع الدولة الطرف على أن تصبح          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الربوتوكول         . طرفاً يف نظام روما األساسي يف أقرب وقت ممكن        
 .ماية ضحايا النـزاعات املسلحة غري الدوليةاإلضايف الثاين امللحق باتفاقية جنيف واخلاص حب

 النشر والتدريب

إذ ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن حقوق اإلنسان ُمضمَّنة يف مقررات علم األخالق واملواطنة يف مرحلة  -٨٣٣
عن الربوتوكول  ، فإهنا تعرب عن قلقها بسبب عدم كفاية املعلومات          )مبا يف ذلك املدارس العسكرية    (التعلـيم اجلامعي    

 .اإلضايف املقدمة إىل اجملموعات املهنية ذات الصلة

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول كل اجملموعات املهنية ذات الصلة، خاصة العسكريني،                -٨٣٤
عات على تدريب منهجي على أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري امللحق هبا املتعلق بإشراك األطفال يف النـزا

وإضـافة إىل ذلـك، توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعريف األطفال تعريفاً واسعاً بأحكام االتفاقية                . املسـلحة 
 .وبروتوكوهلا االختياري، مبا يف ذلك من خالل املناهج املدرسية

 جتنيد األطفال -٢

ل السنوات املاضية،   ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن تسجيل املواليد قد حتسن بدرجة كبرية خال              -٨٣٥
ولكن ال تزال اللجنة تشعر بالقلق من إمكانية حدوث لبس بشأن أعمار اجملندين من األطفال بسبب عدم تسجيل        

 .املواليد يف املاضي

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حتديد سن اجملند، يف حالة عدم وجود شهادة ميالد، بوسائل أخرى  -٨٣٦
 .لك الفحص الطيبيعول عليها، مبا يف ذ

  إشراك األطفال يف أعمال القتال-٣

 اإلشراك املباشر يف أعمال القتال

تشـعر اللجنة بالقلق من أنه، وفقاً لتصريح الدولة الطرف عند تصديقها على الربوتوكول االختياري، لن يتم         -٨٣٧
ما مل تكن هنالك حاجة ماسة      ) "الأعمال القت ( سنة بصورة مباشرة يف املعارك العسكرية        ١٨إشراك األطفال دون سن     

 ".من أجل احلفاظ على استقالل الوطن وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه

بينما حتترم اللجنة بالكامل حق الدولة يف الدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة فإهنا توصي الدولة                  -٨٣٨
من الربوتوكول  ) ٢(٣لحة وفقاً للمادة    الطـرف بـتحديد احلـد األدىن لسـن تطوع األطفال يف القوات املس             

 . أعاله٨٣٧االختياري، ومبنع مشاركة األطفال الفعلية يف أعمال القتال حىت يف احلاالت االستثنائية الواردة يف 
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الـتدابري املعـتمدة فيما يتعلق برتع السالح والتسريح من اخلدمة والتعايف             - ٤
 اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي

 عدة برامج تسريح    ١٩٧٥ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن فييت نام قد نفذت منذ إعادة توحيدها يف                -٨٣٩
كجـزء من إعادة البناء يف وقت السلم، ولكن تأسف اللجنة لقلة املعلومات املقّدمة عن التدابري والربامج املعتمدة فيما                   

وتشعر . جتماعي لضحايا األعمال املخالفة للربوتوكول االختياري     يتعلق بالتعايف النفسي واجلسدي وإعادة اإلدماج اال      
اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من املشاريع واألنشطة املختلفة اخلاصة بإزالة األلغام ال يزال جزء كبري من أراضي الدولة                   

األمر الذي يشكل خطراً عظيماً     الطرف متأثراً بالذخائر واأللغام األرضية غري املنفجرة واليت خلفتها نـزاعات املاضي،            
 .على السكان، ال سيما األطفال

 توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تقريرها القادم معلومات عن التدابري اليت اعُتمدت فيما يتعلق                -٨٤٠
 كما. بالـتعايف النفسـي واجلسدي وإعادة اإلدماج االجتماعي لضحايا األعمال املخالفة للربوتوكول االختياري            

توصـي الدولـة الطرف مبواصلة إزالة األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة ومبواصلة األنشطة التعليمية حول                
املخاطر املترتبة عليها، وأن تسعى للحصول على الدعم الفين واملايل الضروري يف إطار التعاون الدويل، مبا يف ذلك   

 .دعم وكاالت األمم املتحدة

  الدوليان املساعدة والتعاون- ٥

أو تلقته يف /توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم املزيد من املعلومات حول التعاون الذي حصلت عليه و -٨٤١
 .معرض تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من خالل التعاون الفين واملساعدة املالية

  املتابعة والنشر- ٦

 التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل بوسائل         توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع       -٨٤٢
عند االقتضاء،  اإلقليمية،  اجمللس الوطين وجمالس الشعب والسلطات       و وزارة الدفاع  إىلمـنها إحالـة التوصيات      

 .ذ املزيد من اإلجراءاتاختكما ينبغي واظر فيها لنل

الختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على         من الربوتوكول ا   ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة    و -٨٤٣
  واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      قدمته الدولة الطرف   ذيلانطـاٍق واسع لعامة اجلمهور التقرير األوَّيل        

 .بتنفيذه ورصده و بالربوتوكول االختياريالتوعية إثارة النقاش وذلك من أجلو

  التقرير القادم- ٧

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد          من الربوتوكول االختياري   ٨ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاً -٨٤٤
 مااملقرر تقدميه الثالث والرابع اجملمعني و    نيها الدوري يمـن املعلومـات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقرير         

 .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١، وذلك يف اتفاقية حقوق الطفلمن  ٤٤ادة املمبوجب 



CRC/C/43/3 
Page 184 

 

 الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال(فييت نام : املالحظات اخلتامية
 )وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

) CRC/C/SR.1189انظر   (١١٨٩ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/VNM/1)نظـرت اللجنة يف تقرير فييت نام         -٨٤٥
 املالحظات ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ١١٩٩اعتمدت يف جلستها    ، و ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢املعقـودة يف    
 .اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األوَّيل الذي قدمته الدولة الطرف، وكذلك بردودها املكتوبة على قائمة املسائل               -٨٤٦
نة مع التقدير باحلوار البناء الذي أجرته مع        كما تنوه اللج  . الـيت طرحتها اللجنة وتوفري معلومات إضافية خطية       

 .الوفد الرفيع املستوى املشترك بني القطاعات

وُتذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات اخلتامية السابقة                -٨٤٧
 كانون  ٣١للدولة الطرف يف    ) CRC/C/15/Add.200(الـيت اعـتمدهتا اللجـنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين             

 .٢٠٠٣يناير /الثاين

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق اليت يتناوهلا                 -٨٤٨
 :وترحب اللجنة على وجه اخلصوص مبا يلي. الربوتوكول االختياري

 ؛٢٠١٠-٢٠٠١برنامج العمل الوطين لصاحل الطفل للفترة  )أ( 

  املعنية مبنع االجتار بالنساء واألطفال؛٢٠١٠-٢٠٠٤خطة العمل الوطنية للفترة  )ب( 

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦برنامج مكافحة البغاء املشترك بني القطاعات للفترة  )ج( 

وارع، واألطفال الذين يتعرضون    الـربنامج الوطـين املعين مبكافحة ومعاجلة مشاكل أطفال الش          )د( 
 .٢٠١٠-٢٠٠٤لالعتداء اجلنسي واألطفال العاملني يف ظروف خطرة وشديدة اخلطورة للفترة 

 :كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي -٨٤٩

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة يف             )أ( 
 ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠

 بشأن احلد األدىن لسن االستخدام واتفاقية       ١٩٧٣ لعام   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ب( 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء          ١٩٩٩ لعام   ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

 . على التوايل٢٠٠٠ديسمرب /ألول كانون ا١٩ و٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٤عليها، يف 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 النشر والتدريب

تالحظ اللجنة أنه، بالرغم من األنشطة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف هذا الصدد، ال تزال تدابري إذكاء  -٨٥٠
كما تشعر . الت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري غري كافية      الوعـي لدى عامة الناس ومسؤولية الدولة يف اجملا        

اللجـنة بـالقلق إزاء استمرار افتقار املوظفني العاملني مع ضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري إىل                 
 .املهارات املالئمة اليت تتعلق بصفة خاصة بتعايف الضحايا األطفال وإعادة إدماجهم

 الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري لنشر أحكام الربوتوكول االختياري فيما بني            توصـي اللجـنة    -٨٥١
 ومواصلة توفري   - مبا يف ذلك من خالل املناهج الدراسية واملواد املالئمة           -سكاهنا، ال سيما األطفال واآلباء      

ا البيع واالجتار وبغاء التدريـب املالئـم جلميع الفئات املهنية، وخباصة للعاملني مع ومن أجل األطفال ضحاي        
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية يف         . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
 .هذا الصدد من هيئات من بينها اليونيسيف

 مجع البيانات

يانات املتعلقة بالقضايا اليت    يسـاور اللجنة القلق ألنه بالرغم من التقدم احملرز يف هذا اجملال، فإن مجع الب               -٨٥٢
وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة . يتناوهلا الربوتوكول االختياري غري وافية وغري منتظمة وال تدعمها موارد كافية

أنه فيما ُتتاح معلومات يف جمال االجتار، فثمة حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث لتقييم مدى ونطاق أنشطة بيع                   
 . ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفا

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حبوث عن طبيعة ومدى بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل                -٨٥٣
األطفال يف املواد اإلباحية، وضمان تصنيف البيانات املتعلقة بتلك القضايا وفقاً جلملة أمور منها السن، ونوع 

قية، وأنه جيري جتميعها وحتليلها على حنٍو منتظم حبيث توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ اجلنس، واألقليات العر
 .السياسات العامة

  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال-٢

 القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة

، األمر الذي مكّن من إدراج      ١٩٩٩ و ١٩٩٧لفيتنامي يف عامي    ترحب اللجنة بتعديل القانون اجلنائي ا      -٨٥٤
األخرى جلعل   جـرائم جديـدة وجزاءات أشّد للجرائم املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وباجلهود             

 ٢٠٠٤ون عام كما ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن قان    . التشريع متسقاً مع الربوتوكول االختياري    
 ١٨ املعين بالشباب يقضي برعاية ومحاية مجيع األشخاص دون سن ٢٠٠٥املعين حبماية الطفل ورعايته املقترن بقانون عام 

 املتعلقة ببغاء   ٢٥٦ إىل   ٢٥٤مبا يف ذلك املواد من      (بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن بعض أحكام قانون العقوبات            . عاماً
 :كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي.  عاماً فقط١٦ل دون سن ُتعىن باألطفا) األطفال
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عدم وجود أحكام تعرِّف صراحةً وجترِّم على حنو كاٍف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية طبقاً  )أ( 
  من الربوتوكول االختياري؛٣من املادة ) ج(١ والفقرة ٢من املادة ) ج(للفقرة 

 اجلنائي تنص على إمكانية استفادة مرتكب اجلرمية، مبا يف ذلك اجلرائم           من القانون  ٤٦أن املادة    )ب( 
 .املدرجة يف الربوتوكول االختياري، من ختفيض العقوبة إذا تقدم بعرض تعويض يقبله األطفال الضحايا أو أسرهم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٨٥٥

 توخياً للتجرمي الصريح جلميع -ند االقتضاء  ع-تعديل قانون العقوبات، وغريه من القوانني  )أ( 
  عاماً؛١٨ من الربوتوكول االختياري عندما ُترتكب ضد مجيع األفراد دون سن ٣األفعال املدرجة يف املادة 

 من قانون العقوبات بغية إجراء متييز واضح بني اجلزاء الذي ميكن            ٤٦إعادة النظر يف املادة      )ب( 
 عويض الذي ميكن أن تطالب به الضحية؛فرضه على مرتكب الفعل والت

 .مواصلة التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من عدة جهات منها اليونيسيف )ج( 

  اإلجراءات اجلزائية واجلنائية-٣

 الوالية القضائية

االت،  من القانون اجلنائي لدى الدولة الطرف متكّن، يف بعض احل٦ من املادة ٢تالحظ اللجنة أن الفقرة  -٨٥٦
بيد أنه من غري الواضح ما إذا كانت تلك الفقرة تغطي مجيع احلاالت             . من ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم     

 . من الربوتوكول االختياري أم ال٤ من املادة ٣ و٢احملددة املذكورة يف الفقرتني 

ريرها القادم، مبا يف ذلك عدد      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات حمددة يف هذا الصدد يف تق              -٨٥٧
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ٣ و٢احلاالت اليت ُمورست فيها الوالية القضائية املشار إليها يف الفقرتني 

 تسليم املطلوبني

 من قانون اإلجراءات    ٣٤٣ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تلقتها من الوفد واليت تفيد أن أحكام املادة               -٨٥٨
 من الربوتوكول االختياري، وأن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف          ٥نائية أصبحت ُمتسقةً مع أحكام املادة       اجل

 .على هذه املادة عند التصديق على الربوتوكول االختياري أصبح غري ضروري وسُيسحب

 االختياري  من الربوتوكول٥توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدأ وتنجز سحب التحفظ على املادة  -٨٥٩
عـلى حنو سريع، وأن تستخدم تلك املادة، عند االقتضاء، كأساس قانوين لتسليم املطلوبني فيما يتعلق جبميع                

 .اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

 محاية حقوق الضحايا األطفال -٤

 لربوتوكولالتدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب ا

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد أن بغاء األطفال والسياحة اجلنسية ميثالن مشكلةً متناميةً  -٨٦٠
 . يف املائة من املشتغلني باجلنس يف فييت نام١٠يف البلد، وأنه من املعتقد أن األطفال يشكلون ما ال تقل نسبته عن 
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بزيادة جهودها ملكافحة بغاء األطفال، مبا يف ذلك عن طريق التنفيذ           توصـي اللجنة الدولة الطرف       -٨٦١
وإضافة إىل ذلك، ينبغي .  املعين مبكافحة البغاء٢٠١٠-٢٠٠٦املالئم للربنامج املشترك بني القطاعات للفترة 

ا للدولـة الطرف أن تعاجل فوراً قضية ازدياد عدد اجلرائم ذات الصلة بالسياحة اجلنسية، وذلك بطرق منه                
وضع استراتيجية حمددة تستهدف الصناعة السياحية، وتتضمن توجيه رسائل حمددة عن حقوق األطفال وعن              

 .اجلزاءات القائمة اليت ُتوقَّع على املعتدين على األطفال

وفيما تالحظ اللجنة أن املؤسسات الرمسية، ومنها وزارة العمل والعاجزين والشؤون االجتماعية واالحتاد            -٨٦٢
ي واحتاد الشباب وجلنة السكان واألسرة والطفل، هلا برامج نشطة هتدف إىل محاية الضحايا، فإهنا تشعر                النسـائ 

وفضالً عن ذلك، ترحب اللجنة بإنشاء نقاط استقبال        . بالقلق ألن الكثري من هذه اجلهود يفتقر إىل املوارد املالية         
 وكمبوديا ومراكز استقبال للنساء واألطفال الذين       عـند البوابات على امتداد احلدود الفاصلة بني فيتنام والصني         

 :بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. تعّرضوا لالجتار هبم أو لألذى اجلنسي

 التغطية احملدودة خلدمات التعايف وإعادة اإلدماج، وعدم كفاية العاملني املدربني على النحو الوايف؛ )أ( 

 ملساعدة األسر يف عملية إعادة مجع مشلها مع الضحايا األطفال؛عدم كفاية التدابري املقدمة  )ب( 

 من قانون العقوبات، يالحظ أن ضحايا البغاء الذين         ٢٥٦ إىل   ٢٥٤فـيما يـتعلق باملواد من        )ج( 
  عاماً قد ال يعاملون دوماً كضحايا مبوجب القانون، بل ميكن أن ُيعاقبوا إدارياً؛١٨ و١٦تتراوح أعمارهم بني 

 فـرق الشرطة أو املدعني العامني أو القضاة املتخصصني يف التعامل مع األنشطة اجلنائية         نقـص  )د( 
 .املشمولة بالربوتوكول االختياري

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل األولوية لتخصيص موارد امليزانية حىت توفَّر خدمات مالئمة                -٨٦٣
ين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وإعادهتم إىل أوطاهنم، عند          للضحايا األطفال وأسرهم، مبا يف ذلك التعايف البد       

وهلذا الغرض، تشدِّد اللجنة، من بني مجلة أمور، على احلاجة إىل تعزيز تدريب األشخاص العاملني يف جمال                 . االقتضاء
 ). أعاله٨٥٠ الفقرة انظر أيضاً(األطفال  للضحاياإعادة اإلدماج يف اجملتمع والتعايف البدين والنفسي 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم جترمي أو معاقبة الضحايا األطفال على أية جرمية من    -٨٦٤
اجلـرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري، وبأن تّتخذ مجيع التدابري املمكنة لتفادي التشهري هبم وهتميشهم               

ذ تدابري حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا ممارسات      كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف اختا      . اجتماعياً
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة     . حيظرها الربوتوكول االختياري يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية        

 من الربوتوكول االختياري فضالً عن املبادئ      ٨بـأن تسترشـد الدولـة الطرف، من بني مجلة أمور، باملادة             
قرار اجمللس (م املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها التوجيهية لألم 

 :وينبغي للدولة الطرف أن تضطلع من بني مجلة أمور، مبا يلي). ، املرفق٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 

ا أثناء الدعاوى،   السماح بعرض آراء الضحايا األطفال واحتياجاهتم وشواغلهم والنظر فيه         )أ( 
 لدى املساس مبصاحلهم الشخصية؛
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اختاذ إجراءات تراعي مشاعر الطفل، مبا فيها غرف ُمقابلة مصممة لألطفال ومزودة بأجهزة              )ب( 
 التسجيل السمعي واملرئي لتصرحيات الضحايا األطفال؛

على مصاحل  ضـمان إجراء احملاكمات بأسرع ما ميكن عملياً، ما مل يكـن التأخري للحفاظ               )ج( 
 الطفل الفضلى؛

إنشاء أفرقة متخصصة يف اجلرائم اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري، والتدريب املنهجي ألفراد              )د( 
 .الشرطة، واملدعني العامني، والقضاة، وغريهم من املهنيني املعنيني يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

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

 التدابري املعتمدة ملكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

إن اللجنة، إذ تدرك الصلة املباشرة بني الفقر والتخلف وخماطر التعرض جلميع أشكال االستغالل، مبا فيها  -٨٦٥
الربنامج املعين بالقضاء على اجلوع     "طفال يف املواد اإلباحية، ترحِّب ب         بـيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ      

وباالهتمام الذي توليه الدولة الطرف لألطفال يف تنفيذ السياسات والربامج          " واحلد من الفقر وإنشاء فرص العمل     
 .االقتصادية واالجتماعية

الئم، مبا يف ذلك على الصعيد املايل،       تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة إيالء االهتمام امل           -٨٦٦
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز ودعم قدرات           . السـتراتيجيات احلد من الفقر    

. اُألسـر احملرومة والضعيفة، مبا يف ذلك عن طريق املشاريع املدرة للدخل، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية                
 أن تتخذ تدابري تكفل إشراك األطفال يف استحداث وتنفيذ السياسات والربامج            كمـا ينبغي للدولة الطرف    

 .االجتماعية الرامية إىل مكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

 وترحِّـب اللجـنة بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بالسكان واألسرة واألطفال، بالتعاون مع هيئة ختطيط                -٨٦٧
 . ساعة يف اليوم يتلقى األطفال من خالله املشورة واملساعدة١٤ خطاً هاتفياً جمانياً ملساعدة األطفال يشتغل فييت نام،

 ساعة يف   ٢٤توصـي اللجـنة متديد فترة تشغيل اخلط اهلاتفي اجملاين املخصص ملساعدة األطفال إىل                -٨٦٨
ري الوقائية ومواصلة التعاون مع املنظمات      كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مزيد من التداب         . اليوم

 .غري احلكومية يف تنفيذ محالت التوعية

 مكافحة بيع األطفال ألغراض التبين

إن اللجنة، إذ تالحظ التدابري املتخذة ملكافحة ومراقبة التبين غري القانوين على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك إنشاء                   -٨٦٩
، تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود مشاكل يف إدارة         ٢٠٠٦ لعام   ٦٩لعدل واملرسوم رقم    إدارة التبين الدويل داخل وزارة ا     

كما يساورها القلق أيضاً إزاء الفراغ القانوين الكائن يف التشريعات املتعلقة           . وتنفـيذ التبين على الصعيدين احمللي والدويل      
سطاء لتبين طفل على النحو الذي يشكل خرقاً        بالتـبين والذي حيول دون مالحقة ومعاقبة األشخاص الذين يتصرفون كو          

 . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة `٢`)أ(١للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق وفقاً للفقرة 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها تعديل تشريعاهتا، حىت تكفل تصرف  -٨٧٠
شاِركني يف عملية تبين طفل، مبا يف ذلك الوسيط، تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية مجـيع األشـخاص امل   

الدولـية الواجـبة التطبيق، وخباصة يف التبين على الصعيد الدويل، وأال يؤدي اإليداع إىل كسب مايل غري                  
ها من أن تصبح    كما توصي اللجنة بأن تستويف الدولة الطرف اإلجراءات اليت متكن         . مشروع للمشتركني فيه  

 . بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل١٩٩٣طرفاً يف اتفاقية الهاي لعام 

  املساعدة والتعاون الدوليان-٦

 إنفاذ القانون

ار، مبا تنوِّه اللجنة باالتفاقات اإلقليمية والثنائية اليت وقعتها الدولة الطرف، وخباصة يف جمال مكافحة االجت -٨٧١
 بشأن  ٢٠٠٤فيها االتفاق الثنائي املربم مع كمبوديا، ومذكرة التفاهم دون اإلقليمية ملنطقة امليكونغ الكربى لعام               
بيد أن اللجنة . التعاون على مكافحة االجتار باألشخاص، وخطة العمل اإلقليمية ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال

 باألشخاص، مبن فيهم األطفال، ألغراض االستغالل اجلنسي، وخباصة إىل          تشعر بالقلق ألن فييت نام مصدر اجتار      
 .الصني وكمبوديا

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة مكافحة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي، مبا يف              -٨٧٢
ما تشجع اللجنة الدولة ك. ذلك تنفيذ خطة العمل املعنية مبقاومة االجتار بالنساء واألطفال، على النحو الوايف        

الطرف على مواصلة تعزيز تعاوهنا الدويل يف جمايل القضاء والشرطة ملكافحة وكشف األفعال والتحقيق فيها               
ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وهي أفعال تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد               

كما توصي الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع        . األطفالاإلباحـية والسياحة اجلنسية اليت تتناول       
وقمـع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              

 .٢٠٠٠املنظَّمة عرب الوطنية لعام 

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

تخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،          اللجنة الدولة الطرف بأن ت     توصي -٨٧٣
للنظر  الوزارات احلكومية ذات الصلة، وإىل اجلمعية الوطنية وجمالس الشعب،وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل 

 .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنافيها على حنٍو مالئم 

 النشر

التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها     تيح على نطاق واسع     تتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن           -٨٧٤
 للجمهور ومنظمات اجملتمع املدين  ، وذلك اليت اعتمدهتا اللجنة  )  اخلتامية املالحظات(والتوصـيات املتعلقة هبا     

، )دون االقتصار عليها  (ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت             
 .أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهامن 
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  التقرير القادم-٨

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج           ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٨٧٥
حقوق الطفل،  مبوجب اتفاقية   لقادم  معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري ا         

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١، املقرَّر تقدميه يف  من االتفاقية٤٤وفقاً للمادة 

 األردن: املالحظات اخلتامية

انظر  (١١٩٠ و ١١٨٨يف جلستيها   ) CRC/C/JOR/3(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لألردن         -٨٧٦
CRC/C/SR.1188 و SR.1190(    املعقودة  ١١٩٩، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢، املعقودتني يف 

 : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها                 -٨٧٧
كما تالحظ . بفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل، ما مسح هلا )CRC/C/JOR/Q/3 and Add.1(اللجـنة  

 .اللجنة مع التقدير اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد املشترك بني الوزارات لتقدمي معلومات إضافية خالل سري احلوار

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 االستراتيجي، ترحب اللجنة باعتماد عدة استراتيجيات وخطط وطنية ذات عالقة       على مستوى التخطيط   -٨٧٨
 :مباشرة حبقوق الطفل، ومنها ما يلي

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /، اليت أُطلقت يف تشرين األول٢٠١٣-٢٠٠٤اخلطة الوطنية األردنية للطفولة لألعوام  )أ( 

، ٢٠٠٠ديسمرب  /أُطلقت يف كانون األول   استراتيجية النهوض بالطفولة املبكرة يف األردن، اليت         )ب( 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٣وخطة العمل الالحقة لألعوام 

 املعـتمدة يف كانون     ٢٠٠٩-٢٠٠٥االسـتراتيجية الوطنـية للشـباب يف األردن لألعـوام            )ج( 
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

امج اإلمنائية  وترحـب اللجـنة أيضاً باالستراتيجيات واخلطط الرامية إىل منح األولوية لألطفال يف الرب              -٨٧٩
ومكافحـة الفقر، مبا يف ذلك اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها وزارة التنمية االجتماعية ووضعها صندوق املعونة             

 .٢٠٠٢، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر من أجل أردن أقوى لعام ٢٠٠٦-٢٠٠٤الوطنية للفترة 

، وهو هيئة تسعى إىل النهوض      ٢٠٠١ لشؤون األسرة يف عام      وتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اجمللس الوطين       -٨٨٠
، بإنشاء قسم حلقوق اإلنسان   ٢٠٠٣مبكانـة األسـرة األردنية وتعزيز دورها يف اجملتمع، كما ترحب بالقيام، يف عام               

 .لواحلريات العامة يف وزارة الداخلية، لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا فيها حقوق الطف
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وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابري املتخذة ملعاجلة قضية االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك  -٨٨١
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٨٢، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٠التصـديق، يف عام     

يدة الرمسية، وإنشاء وحدة معنية بعمل األطفال داخل        واإلجـراءات الفورية للقضاء عليها، ونشر االتفاقية باجلر       
، وإنشاء قاعدة بيانات بشأن عمل األطفال، واعتماد االستراتيجية الوطنية للقضاء           ٢٠٠١وزارة العمـل يف عام      

 .٢٠٠٣على أسوأ أشكال عمل األطفال، يف عام 

شار إليها يف املالحظات اخلتامية أدناه، وباإلضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بالتعديالت العديدة للقوانني، امل -٨٨٢
 .أو اعُتمدت هبدف محاية وتعزيز حقوق الطفل/اليت أُدخلت و

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

 التوصيات السابقة للجنة

الرتياح اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملعاجلة خمتلف الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة             تالحظ اللجنة مع ا    -٨٨٣
 عقـب نظـرها يف الـتقرير الـدوري الثاين للدولة الطرف           ) CRC/C/15/Add.125(والتوصـيات الـيت قدمـتها       

)CRC/C/70/Add.4 (         اليت أعربت عنها   غري أن بعض الشواغل     . مـن خـالل ما اختذته من تدابري تشريعية وسياسات
اللجنة والتوصيات اليت قدمتها فيما يتعلق مبسائل منها التشريعات، والسن القانونية للمسؤولية اجلنائية، وعدم التمييز،               

 .واحلق يف احلياة، وإساءة املعاملة داخل األسرة، واألطفال املعوقون، واالستغالل اجلنسي، مل ُتعاجل معاجلة كافية

ولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد ملعاجلة التوصيات املضمَّنة يف املالحظات              حتث اللجنة الد   -٨٨٤
اخلتامية على التقرير الدوري الثاين اليت مل تنفَّذ بعد، وعلى تناول قائمة الشواغل املضمَّنة يف هذه املالحظات                 

 .اخلتامية على التقرير الدوري الثالث

 التحفظات

 غري ضروري، حيث إنه ال يبدو هناك تناقض ٢١ و ٢٠ولة الطرف على املادتني     ترى اللجنة أن حتفظ الد     -٨٨٥
 من ٢٠ من املادة  ٣والواقع أن الفقرة    . بـني املنطق الذي يستند إليه التحفظ وأحكام هاتني املادتني من االتفاقية           

 بالكفالة الواردة يف    االتفاقـية تراعي كما ينبغي الشواغل اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف حتفظها، إذ تعترف              
ُتقر " تشري بوضوح إىل الدول األطراف اليت        ٢١القانون اإلسالمي كإحدى وسائل الرعاية البديلة، كما أن املادة          

وُتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً ألن الدولة الطرف مل ُتِعد النظر يف الطبيعة العامة وغري               ". أو جتـيز نظام التبين    /و
 .١٤دة الدقيقة لتحفظها على املا

 من االتفاقية، تكرر اللجنة توصياهتا السابقة بأن تعيد الدولة الطرف ٥١ من املادة  ٢يف ضوء الفقرة     -٨٨٦
الـنظر يف طبيعة حتفظاهتا بغية سحبها وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق                 
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، تشجع اللجنة   ١٤عادة النظر يف التحفظ على املادة       وخبصوص التوصية بإ  . ١٩٩٣اإلنسان املعقود يف عام     
 . مع إيالء اهتمام خاص لفقرهتا الثانية١٤الدولة الطرف على التأمل يف احملتوى الكامل للمادة 

 التشريعات

 املتعلق بسّن قانون شامل حلقوق الطفل قُدِّم إىل اجلمعية          ٢٠٠٤تالحـظ اللجنة أن مشروع قانون عام         -٨٨٧
. م التعديالت التشريعية العديدة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املركز القانوين لالتفاقية يف الدولة الطرف   ورغ. الوطنية

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن اإلطار القانوين احمللي مل          . وتعرب عن أسفها لعدم نشر االتفاقية باجلريدة الرمسية       
 .يواءم حىت اآلن مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 من االتفاقية، كي    ٤ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، وفقاً ألحكام املادة             حت -٨٨٨
تضـمن أن يكـون ألحكام االتفاقية أثر قانوين يف نظامها القانوين احمللي، وكي تكفل نشر االتفاقية باجلريدة                 

ع القوانني احمللية املتعلقة باألطفال واللوائح      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبراجعة دقيقة جلمي       . الرمسية
اإلداريـة ذات الصلة بغية التأكد من أهنا قائمة على أساس احلقوق ومطابقة ألحكام االتفاقية وبروتوكوليها                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . االختـياريني والصكوك واملعايري الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان        
 قانون حقوق الطفل وختصيص كل املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذا القانون وغريه من بالتعجيل بسّن

 .القوانني واللوائح اإلدارية املتعلقة باألطفال تنفيذاً فعاالً

 خطة العمل الوطنية

مدت عقب   اليت اعتُ  ٢٠١٣-٢٠٠٤ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية الشاملة املتعلقة باألطفال لألعوام           -٨٨٩
وتالحظ أيضاً مع االرتياح إنشاء جلنة فنية تابعة للمجلس         . عملـية حتضريية قامت على مشاركة واسعة النطاق       

 .الوطين لشؤون األسرة ُعِهد إليها مبهمة رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٨٩٠

األنشطة املتصلة خبطة العمل الوطنية موجهة بشكل واضح حنو       احلـرص على أن تكون مجيع        )أ( 
عامل "إعمال حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية وأن تراعي خطة العمل الوطنية الوثيقة النهائية املعنونة       

عقودة يف  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل امل           " صـاحل لألطفـال   
 ؛)، املرفق٢٧/٢-القرار دإ (٢٠٠٢مايو /أيار

توفري املوارد البشرية واملالية الكافية لضمان التنفيذ الكامل والفعال خلطة العمل الوطنية على  )ب( 
 مجيع املستويات؛

مواصلة احلرص على مشاركة اجملتمع املدين، مبا فيه األطفال والشباب، على نطاق واسع يف               )ج( 
 .وانب املتصلة بعملية التنفيذمجيع اجل
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل               -٨٩١
 .الوطنية ونتائجها وتقييمها

 التنسيق

ية ، وهو اهليئة الرئيس٢٠٠١بينما تالحظ اللجنة مع االرتياح إنشاء اجمللس الوطين لشؤون األسرة يف عام       -٨٩٢
املعنية برصد وتقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين، ووحدة رفاه الطفل التابعة للمجلس، فإهنا تشعر بالقلق                

 .ألن تنسيق التنفيذ على مستوى احملافظات وعلى الصعيد احمللي ال يزال غري كاٍف

ت العاملة يف جمال حقوق     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التنسيق بني اهليئات واملؤسسا          -٨٩٣
وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . الطفل على مجيع املستويات بغية ضمان التنفيذ املتماثل لالتفاقية يف مجيع احملافظات           

يقدم اجمللس الوطين لشؤون األسرة تقارير منتظمة عن رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية، وأن ُتنشر هذه التقارير                 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري        . ات اجملتمع عـلى نطاق واسع يف صفوف مجيع فئ       

 .القادم إىل اللجنة معلومات عن أنشطة الرصد والتقييم اليت يضطلع هبا اجمللس الوطين لشؤون األسرة

 الرصد املستقل

 سيما  ، وال ٢٠٠٢ترحـب اللجـنة بإنشاء املركز الوطين حلقوق اإلنسان مبقتضى قانون مؤقت يف عام                -٨٩٤
وتالحظ أيضاً مع   . واليـته اليت تشمل تعزيز ورصد إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوى الفردية من األطفال             

وبينما ترحب  . الـتقدير املـوارد البشرية اليت يكرسها املركز الوطين حلقوق اإلنسان للتركيز على حقوق الطفل              
، فإهنا تعرب عن ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤قوق اإلنسان يف اللجنة باعتماد القانون الدائم املتعلق باملركز الوطين حل

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ . األسف ألن والية املركز ال تزال حمدودة يف جماالت تتعلق بالقوتني األمنية والعسكرية
 .اللجنة مع االهتمام أن الدولة الطرف تتوخى إنشاء مكتب ألمني املظامل

رف أن تتأكد من أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يعمل كآلية مستقلة            تطلب اللجنة إىل الدولة الط     -٨٩٥
 قرار اجلمعية العامة  ") (مبادئ باريس ("للرصـد وفقـاً للمـبادئ املـتعلقة مبركـز املؤسسـات الوطنية              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمركز املوارد البشرية واملالية والفنية الكافية،            ). ، املرفق ٤٨/١٣٤
الً عن املرافق الالزمة لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي، وتلقي                فض

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع والية       . الشـكاوى املقدمـة من األطفال والتحقيق فيها ومعاجلتها        
وتؤكد اللجنة  .  مبا فيها الشرطة واجليش    املركز يف جمال الرصد كي تشمل مجيع الوكاالت التابعة للحكومة،         

وتطلب إىل الدولة الطرف التعجيل باملناقشة اجلارية       . عـلى ضرورة أن تكون هذه اآللية يف متناول األطفال         
 ٢وتوّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم . فيما يتعلق بإمكانية إنشاء مكتب أمني املظامل

 .ور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل بشأن د٢٠٠٢لعام 
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 ختصيص املوارد

. تـثين اللجنة على التزام الدولة الطرف القوي بتعميم التعليم، وال سيما نسبة امليزانية املخصصة للتعليم                -٨٩٦
وطين على برامج الدعم اخلاصة حبماية األسرة وحتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة اإلنفاق ال  

والطفـل، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة جملاالت كالرعاية الصحية، وال سيما لألطفال                 
 . املعوقني وغريهم من األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة اليت تعيش خارج العاصمة

ضاعفة جهودها لزيادة نسبة اعتمادات امليزانية املخصصة إلعمال      توصـي اللجـنة الدولة الطرف مب       -٨٩٧
، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال      "املوارد املتاحة ... إىل أقصى حدود    "حقـوق الطفـل زيادة كبرية، وذلك        

 .املعوقني وغريهم من األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة

 مجع البيانات

ليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز مجع البيانات، ولكنها تالحظ أن البيانات املتعلقة            ترحب اللجنة باجلهود العديدة ا     -٨٩٨
بـبعض اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، كالعنف ضد األطفال، واألطفال املعوقني، واالستغالل اجلنسي لألطفال، واالجتار               

 .احنني، غري متوفرة أو غري كافيةباألطفال، واألطفال املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، واألطفال اجل

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز آلياهتا جلمع البيانات بإنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة                 -٨٩٩
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مجع البيانات بشأن مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية              . باألطفـال 

لنسبة جلميع األشخاص دون الثامنة عشرة، واجلنس، واملناطق احلضرية         وتصنيفها حسب معايري منها العمر با     
وتشجع كذلك الدولة الطرف على وضع      . والريفـية، وجمموعـات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة         

مؤشرات تتفق مع أحكام االتفاقية واستخدام هذه املؤشرات والبيانات اجملمَّعة لصياغة سياسات وبرامج هتدف 
 .لتنفيذ الفعال لالتفاقيةإىل ا

 نشر االتفاقية والتدريب عليها

ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لنشر املعلومات حول مبادئ االتفاقية وأحكامها، وذلك مثالً من خالل               -٩٠٠
بـرملان األطفـال، ومشـروع تعليم حقوق اإلنسان املشترك بني وزارة التعليم واملركز الوطين حلقوق اإلنسان،             

ج دعم حقوق الطفل من خالل التربية والفنون ووسائل اإلعالم، الذي يستند إىل الربنامج الدويل للقضاء                وبرنام
على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية، لكنها تشعر يف نفس الوقت بالقلق ألن هذه التدابري مل تكن فعالة            

 عدم نشر االتفاقية يف صفوف مجيع فئات اجملتمع وإىل كما تشري اللجنة إىل. بالقدر املطلوب للتوعية حبقوق الطفل
كما تالحظ اللجنة مع القلق أن التدريب حول االتفاقية . التفاوتات اإلقليمية، وال سيما فيما يتعلق باملناطق النائية

 .ال ُيقدم إىل الفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم بصورة متواصلة وشاملة ومنهجية

 :للجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي ا -٩٠١

مواصلة وضع أساليب ابتكارية ومناسبة للطفل إلذكاء الوعي مبحتوى االتفاقية ومقاصدها، وال             )أ( 
 سيما على الصعيد احمللي ومن خالل وسائط اإلعالم بغية الوصول إىل األطفال املقيمني يف اجلهات النائية للبلد؛
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أو التوعية بشأن حقوق األطفال /تدريب املناسب واملنهجي ومواصلة تعزيز جهودها لتوفري ال )ب( 
للفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم، كالقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملوظفني 

ماء الصحيني، واملدرسني، ومديري املدارس واملؤسسات، واألخصائيني االجتماعيني، والزعماء الدينيني، وزع         
 اجملتمعات احمللية، والصحفيني؛

وضع وتعزيز مشاريع مشتركة تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، وإدراج هذا التعليم، وال سيما              )ج( 
 تعليم حقوق الطفل، يف املنهج الدراسي ملرحليت التعليم االبتدائي والثانوي؛

 ).اليونيسيف(تحدة للطفولة مواصلة التماس املساعدة التقنية من جهات منها منظمة األمم امل )د( 

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

أي شخص، ذكراً   " من مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يعرِّف الطفل بأنه           ٢ترحِّـب اللجنة باملادة      -٩٠٢
هذا وخبصوص احلد األدىن لسن الزواج والتوصية السابقة للجنة يف          ". كان أم أنثى، دون الثامنة عشرة من العمر       

، تالحظ اللجنة مع التقدير تعديل القانون املؤقت لألحوال         )٢٨ و ٢٧، الفقرتان   CRC/C/15/Add.125(الصدد  
إال أن اللجنة .  عاماً لكال اجلنسني١٨الذي حيدِّد السن الدنيا للزواج ب  ) ٢٠٠١ لعام ٨٢القانون رقم (الشخصية 

تنظمها وسائط اإلعالم للتوعية باملخاطر الصحية واآلثار       تشـعر بالقلق ألنه، رغم تعديل القانون واحلمالت اليت          
االجتماعية الضارة الناشئة عن الزواج املبكر، فإن فتيات بعض اجملتمعات احمللية قد يتزوجن يف سن الرابعة عشرة                 

 .واخلامسة عشرة مبوافقة وصي وقاٍض

ملعدَّلة من القانون املؤقت لألحوال توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها بغية تنفيذ األحكام ا -٩٠٣
 عاماً لكال اجلنسني، تنفيذاً     ١٨الذي حيّدد السن الدنيا للزواج ب         ) ٢٠٠١ لعام   ٨٢القانون رقم   (الشخصية  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة حالة الفقر اليت تدفع ببعض الوالدين إىل ممارسة الضغط على                . فعاالً
بكرة، ومواصلة االضطالع حبمالت التوعية باآلثار السلبية العديدة الناشئة عن الزواج بناهتم للزواج يف سن م

 .املبكر بغية القضاء على هذه املمارسة كلياً

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

ملساواة بني مجيع األردنيني أمام      من الدستور األردين تنص على مبدأ ا       ٦بيـنما تالحظ اللجنة أن املادة        -٩٠٤
القانون وأن بعض األحكام القانونية تؤكد على مبدأ عدم التمييز، فإهنا تشعر ببالغ القلق إزاء التمييز الذي مياَرس    
حبكـم القـانون حبق األطفال املولودين ألم أردنية وأب غري أردين، واألطفال املولودين خارج الرابطة الزوجية،                 

 ُيماَرُس حبكم الواقع حبق األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع واألطفال الذين يقيمون يف    والتميـيز الـذي   
ميثل ضرباً من ضروب    " غري شرعيني "وترى اللجنة عموماً أن تصنيف األطفال بأهنم        . املـناطق النائـية من البلد     

 . املنصوص عليها فيهاالتمييز، ويشكِّل انتهاكاً للمبادئ الواردة يف االتفاقية وحلقوق الطفل
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توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها جبميع               -٩٠٥
، وذلك من خالل التنفيذ الفعال للقوانني ٢احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز، وفقاً ألحكام املادة 

غري "ما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تصنيف األطفال بأهنم    ك. القائمـة الـيت تكفل مبدأ عدم التمييز       
باعتباره قائماً على التمييز، واعتماد استراتيجية فعالة وشاملة للقضاء على التمييز حبكم الواقع أياً              " شرعيني

اعية كانـت أسبابه والتمييز املوجه ضد مجيع الفئات الضعيفة من األطفال، ومنح األولوية للخدمات االجتم              
 .والصحية وضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم لألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األضعف

رغـم اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملعاجلة قضية املساواة بني اجلنسني، تالحظ اللجنة مع القلق أن                  -٩٠٦
ملرأة والرجل ال تزال تشكل عائقاً أمام متتع        اسـتمرار املواقف املقولبة فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات املنوطة با         

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن تعليم الفتيات ال        . الفتيات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
 .ع األردينيعترب استثماراً جمدياً خالفاً لتعليم األوالد، وذلك بسبب األدوار التقليدية املنوطة باملرأة والرجل يف اجملتم

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة معاجلة املشاكل اليت تواجهها الفتاة وبتنظيم محالت لتوعية                -٩٠٧
وتشري اللجنة إىل ضرورة أن يؤدي الزعماء احملليون والدينيون       . السـكان باملسـاواة بـني اإلناث والذكور       

إىل مكافحة التمييز حبق الفتاة والقضاء عليه، وغريهـم مـن الزعماء دوراً أكثر فعالية لدعم اجلهود الرامية          
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز مشاركة املرأة        . وتقدمي التوجيه إىل اجملتمعات احمللية يف هذا الصدد       

يف اجملـتمع بوسائل منها وضع مناهج دراسية كتلك اليت أوصت هبا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد                  
الحظاهتا على التقريرين الدوريني األول والثاين لألردن يف دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف عام              املرأة يف م  
٢٠٠٠) A/55/38 ١٩٣-١٣٩، الفقرات.( 

وتالحظ أيضاً مع . وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز حبكم الواقع الذي يواجهه األطفال املعوقون      -٩٠٨
وتعديالته، وال سيما على    ) ١٩٩٣ لعام   ١٢القانون رقم   (لقانون املتعلق برعاية املعوقني     القلق القصور يف تنفيذ ا    

 .الصعيد احمللي

قرار اجلمعية (توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني               -٩٠٩
 تشرين  ٦ا العامة حول حقوق األطفال املعوقني يف        والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشته      ) ٤٨/٩٦العامة  
بأن تسعى الدولة الطرف إىل مكافحة وحظر مجيع        ) ٣٣٩ إىل   ٣١٠، الفقرات   CRC/C/69 (١٩٩٧أكتوبر  /األول

أشـكال التمييز حبق األطفال املعوقني وضمان تكافؤ الفرص كيما يتسىن هلم املشاركة بصورة كاملة يف مجيع جماالت                  
 ).١٩٩٣ لعام ١٢القانون رقم (يق تنفيذ القانون املتعلق برعاية املعوقني احلياة، عن طر

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من                -٩١٠
ي ملكافحة تدابري وتضعه من برامج تتصل باالتفاقية ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العامل

، مراعيةً ٢٠٠١العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام            
 . بشأن أهداف التعليم٢٠٠١ لعام ١يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم 



CRC/C/43/3 
Page 197 

 مصاحل الطفل الفُضلى

عي مبدأ مصاحل الطفل الفُضلى،     ُتعرب اللجنة عن ارتياحها ألحكام مشروع قانون حقوق الطفل اليت ُترا           -٩١١
إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ العام ال ُيطبق           . وحتيط علماً بالتعديالت التشريعية اليت تكرس هذا املبدأ       

بالكـامل وال ُيـراعى كمـا ينبغي عند تنفيذ تشريعات الدولة الطرف وسياساهتا وبراجمها والقرارات اإلدارية                 
 .يل املثال، قد يؤدي تنفيذ قانون اجلنسية األردنية إىل حرمان الطفل من اجلنسيةوعلى سب. والقضائية

 من االتفاقية، تؤكد اللجنة على أن االتفاقية كلّ متكامل وأنّ موادها ٣ من املادة ١وخبصوص الفقرة  -٩١٢
وينبغي للدولة  . هامترابطة، كما تؤكد على أن مصاحل الطفل الفضلى مبدأ عام ذو صلة بتنفيذ االتفاقية برمت              

الطـرف إيـالء االعتـبار الرئيسـي ملصاحل الطفل الفُضلى ومراعاهتا يف مجيع التنقيحات اليت ُتدخل على                  
 .التشريعات، ويف القرارات القضائية واإلدارية، ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت متس األطفال

 حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء

وُتعرب ". الشرف"باجلزع إزاء ما وردها من تقارير عن جرائم ارُتكبت حبق الفتيات باسم             تشعر اللجنة    -٩١٣
 من قانون العقوبات اليت تنص على التخفيف من العقوبة يف حاالت ٩٩ و٩٨ و٣٤٠عن قلقها الشديد إزاء املواد 

عائلة الضحية عن " ختلي"حال ويساور اللجنة القلق إزاء إمكانية زيادة التخفيف من العقوبة يف ". الشرف"جرمية 
وبينما تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل توفري ).  من قانون العقوبات٩٩املادة (حقها يف رفع دعوى 

أو املعرضات خلطر هذه اجلرائم فإهنا ُتعرب عن قلقها إزاء عدم           " الشرف"احلماية للنساء والفتيات ضحايا جرائم      
 .ملشورة املتاحة هلؤالء النساء والفتياتكفاية املالجئ وخدمات ا

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٩١٤

مراجعة أحكام قانون العقوبات بغية إلغاء مجيع األحكام اليت تنص على التخفيف من العقوبة               )أ( 
 ؛"الشرف"بالنسبة للجرائم اليت ُترتكب باسم 

ك فيها أيضاً الزعماء الدينيني وقادة اجملتمعات احمللية،        تنظـيم محالت لتوعية اجلمهور، ُتشرِ      )ب( 
ملكافحـة املواقـف اجملتمعـية القائمة على التمييز والتقاليد املؤذية بصورة فعالة، وذلك بإبراز طبيعة هذه                 

 املمارسات غري املقبولة؛

غية محاية الفتيات   توفري التدريب اخلاص واملوارد الالزمة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ب          )ج( 
 ومقاضاة مثل هذه احلاالت بطريقة أكثر فعالية؛" جرمية الشرف"املعرضات خلطر 

أو " الشرف"زيـادة عدد املالجئ وخدمات املشورة املتاحة للنساء والفتيات ضحايا جرائم             )د( 
 .املعرضات خلطر هذه اجلرائم
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 احترام آراء الطفل

 العديدة اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز الدور التشاركي للطفل، من تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود   -٩١٥
وتالحظ أيضاً . التابع للمركز الوطين حلقوق اإلنسان" أصوات شابة، أفكار واعدة"قبيل برملان األطفال ومشروع 

رائهم وحقهم من مشروع قانون حقوق الطفل تنص على حرية األطفال يف التعبري عن آ) د(٣مع التقدير أن املادة 
إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن احترام آراء الطفل ال يزال حمدوداً . يف املشاركة يف مجيع املسائل اليت هتمهم

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن      . بسـبب املواقف اجملتمعية التقليدية حيال األطفال داخل األسرة واجملتمع عامة          
 .ال تستند بصورة منهجية إىل مشاركة األطفال النشطةاإلجراءات القانونية واإلدارية 

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز وتيسري احترام آراء            ١٢يف ضـوء املادة      -٩١٦
األطفال ومشاركتهم يف مجيع املسائل اليت هتمهم داخل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات، واحملاكم،               

وبغية تعزيز املشاركة النشطة للمراهقني يف اجملتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي . احملليةويف اجملتمعات 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٥إىل حتقيق األهداف التنفيذية الواردة يف االستراتيجية الوطنية للشباب يف األردن للسنوات 

 ذلك، توّجه اللجنة نظر     وعالوة على . وبالـتماس املسـاعدة يف هذا الشأن من جهات من بينها اليونيسيف           
الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إىل                  

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥آرائه، املعقود يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن إعمال احلقوق                 -٩١٧
 .واحلريات املدنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن إعمال احلقوق واحلريات  -٩١٨
 .التفاقية من ا١٧ إىل ١٣املدنية لألطفال وفقاً للمواد من 

 احلق يف جنسية

 الذي جييز للمرأة وأطفاهلا احلصول على ٢٠٠٣ترحب اللجنة بتعديل قانون جواز السفر األردين يف عام           -٩١٩
إال أهنا تالحظ أن األطفال املولودين من أب أردين حيصلون على           . جـواز سـفر دون ترخيص كتايب من الزوج        
عن مكاهنا، يف حني أن املرأة األردنية ال جيوز هلا نقل جنسيتها إىل             اجلنسـية األردنية عند الوالدة بصرف النظر        

ويساور اللجنة القلق ألن هذا الوضع . أبنائها املولودين من زواج مع رجل غري أردين، عدا ألسباب إنسانية خاصة
 .قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل انعدام اجلنسية

بغية ) ١٩٥٤ لعام   ٧القانون رقم   (قانون اجلنسية األردنية    توصـي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة وتعديل         -٩٢٠
 .ضمان متتع األم األردنية املتزوجة بغري أردين حبقها يف منح جنسيتها ألبنائها على قدم املساواة مع الرجل ودومنا متييز
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 العقوبة البدنية

عترب وسيلة غري قانونية للتأديب يف تالحظ اللجنة أن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس واملؤسسات وأهنا ت -٩٢١
 ٦٢إال أهنا تعرب عن القلق ألن العقوبة البدنية داخل األسرة من املمارسات املقبولة ثقافياً وألن املادة                 . السجون

وتعرب اللجنة عن أسفها ". العرف العام"من قانون العقوبات جتيز للوالدين تأديب أطفاهلم يف حدود ما يسمح به 
 .نون حقوق الطفل ال يتضمن حظراً شامالً للعقوبة البدنيةألن مشروع قا

تعيد اللجنة التأكيد على أن العقوبة البدنية ال تتماشى مع أحكام االتفاقية وتتناقض مع شرط احترام        -٩٢٢
وهلذا السبب، توصي اللجنة .  من االتفاقية٢٨ من املادة ٢كـرامة الطفل، وفقاً ملا تنص عليه حتديداً الفقرة    

دولة الطرف بأن حتظر مبقتضى القانون مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف مجيع األماكن األخرى، ال
كما توصي اللجنة الدولة الطرف . مبـا فـيها املؤسسات اخلاصة والعامة، وبأن تنفّذ هذا احلظر بشكل فعال       
 .دنيةمبراجعة مشروع قانون حقوق الطفل بغية إدراج حظر شامل للعقوبة الب

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق العقوبة البدنية يف خمتلف                -٩٢٣
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية وتثقيف الوالدين واألوصياء      . األمـاكن، مبـا فـيها البيئة األسرية       

الت لتثقيف اجلمهور بشأن األثر الضار      والفـئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم عن طريق تنفيذ مح           
العنـيفة والتشجيع على األخذ بأمناط إجيابية غري عنيفة وقائمة على املشاركة لتربية             " التأديـب "ألشـكال   
 الذي اعتمدته   ٢٠٠٦ لعام   ٨ويف اخلتام، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم            . األطفـال 

فل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة،  اللجـنة مؤخراً بشأن حق الط     
 بشأن العنف ضد    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٨وللتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة يف            

 ).CRC/C/111انظر الوثيقة (األطفال داخل األسرة ويف املدارس 

 بديلة البيئة األسرية والرعاية ال-٥
 ٢٥ و٢١-١٩ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ١١-٩ و٥املواد (

 ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

 مسؤوليات الوالدين

بينما تالحظ اللجنة األحكام املتعلقة مبسؤوليات الوالدين، وال سيما األحكام الواردة يف قانون العقوبات      -٩٢٤
ا تشعر بالقلق ألن القانون ال يوزع هذه املسؤوليات توزيعاً عادالً بني األب واألم وألن األم                وقانون العمل، فإهن  

غري املتزوجة وأطفاهلا ال يتمتعون بنفس االستحقاقات اليت تتمتع هبا األم املتزوجة ويتمتع هبا أطفاهلا املولودون يف                 
ستوى الوعي لدى بعض اآلباء فيما يتصل جبوانب        وبينما تالحظ اللجنة مع القلق ضعف م      . إطار الرابطة الزوجية  

معينة من منو الطفل، فإهنا ترحب باالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة يف األردن اليت تشمل ضمن أهدافها 
وخبصوص مسؤوليات الوالدين إزاء األبناء، تثين اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية . تعزيز مهارات الوالدين

 .ىل تعزيز خدمات املشورة اليت تقدم إىل األسرة يف حالة فك رابطة الزوجيةإ
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوخي مراجعة قوانينها احمللية لضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف         -٩٢٥
على وتشجع الدولة الطرف    . االضـطالع مبسؤولياهتما إزاء األبناء، وذلك بصرف النظر عن احلالة الزوجية          

مواصـلة تعزيز تنمية الطفولة املبكرة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تثقيف األسرة وتوعيتها، وذلك مثالً من              
خـالل تقدمي الدعم إىل الوالدين، مبا يف ذلك التدريب يف جمال توجيه الوالدين والتشارك يف املسؤوليات، يف          

طرف على مواصلة استخدام وتوسيع نطاق الوساطة كما تشجع اللجنة الدولة ال.  من االتفاقية١٨ضوء املادة 
 .يف إطار قانون األسرة كأحد األشكال البديلة لتسوية اخلالفات

 الرعاية البديلة واملؤسسية

حتـيط اللجنة علماً بربنامج احلضانة الذي يوفر أسراً حاضنة لألطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية بسبب                 -٩٢٦
وخبصوص األطفال املنفصلني عن والديهم . أو ألية أسباب أخرى" شرعينيغري  "وضـعهم االجـتماعي كأطفال      

واملشـمولني بالرعاية البديلة لألسرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الربامج التعليمية واالجتماعية اخلاصة               
بالرعاية البديلة  وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق ألن احتياجات األطفال املشمولني           . هبـؤالء األطفـال   

 .لألسرة ال تقّيم بانتظام وألن هؤالء األطفال ال يتمتعون بالضرورة بالتخطيط الكايف فيما يتعلق بنموهم

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لألطفال الذين تشملهم الرعاية البديلة لألسرة، مبا يف ذلك                 -٩٢٧
القائمون على الرعاية، ما يكفي من خدمات اجتماعية        األسـر احلاضنة ومؤسسات اإلقامة العامة واخلاصة و       

وتعليمية كفيلة باالستجابة الحتياجاهتم، آخذة يف اعتبارها التوصيات املعتمدة يف يوم مناقشتها العامة بشأن              
كما ). CRC/C/135انظر   (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦األطفـال احملرومني من رعاية الوالدين الذي ُعقد يف          

دولة الطرف بأن تقوم بالتحقيق الكايف يف املاضي االجتماعي لألطفال املشمولني هبذه الرعاية، توصي اللجنة ال
. وبأن توفر معلومات مفّصلة موثقة عن مسرية الطفل خالل كامل فترة إيداعه يف إطار الرعاية البديلة لألسرة

 . يتعلق بنمو الطفلوينبغي أن تتضمن هذه الوثائق املتعددة االختصاصات أيضاً خطة فردية فيما

 العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة

ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف القوي مبنع العنف ضد األطفال وبالرد عليه، وقد اختذت تدابري عدة                 -٩٢٨
فال ملعاجلـة هذه املسألة نذكر من بينها استراتيجية وزارة الصحة اجلديدة الختاذ تدابري مضادة للعنف ضد األط                

 للتحقيق يف احلاالت اليت ُيشتبه فيها       ٢٠٠٦مايو  /وإنشاء جلان حلماية األطفال يف أكرب املستشفيات العامة يف أيار         
وتالحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف الوثيق مع املنظمات غري احلكومية يف            . حبدوث اعتداء على األطفال   

 اليت تكللت بالنجاح وشاركت فيها عدة قطاعات ومن بينها إنشاء هذا املضمار، وحتيط علماً بربامج محاية الطفل
 .دار األمان، وهي مؤسسة توفر احلماية واخلدمات لألطفال املعتدى عليهم ولألطفال املهملني

فإن اللجنة قلقة جداً من استمرار وقوع       وبالـرغم مـن اخلطوات اإلجيابية العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف،             -٩٢٩
وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات وبيانات موثوقة        . أو غري املباشر داخل أسرهم    /ل ضحية للعنف املباشر و    األطفا

وبالرغم من اإلطار القانوين الذي يوفر لألطفال احلماية من         . عـن العـنف األسري واالعتداء على األطفال داخل األسر         
 تفيد بأنه مل ُتجر أي دراسات أو أحباث لتقييم أثر التدابري القانونية             العـنف واالعتداء، حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت       

وهي تالحظ بقلق أيضاً أن الشرطة عادة، وبسبب العدد احملدود من اخلدمات            . الرامـية إىل التصدي للعنف ضد األطفال      
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 األطفال واالعتداء على    الـيت يقدمها املساعدون االجتماعيون، تؤدي دور مركز االتصال احملوري يف حاالت العنف ضد             
وتالحظ اللجنة مع ذلك    . األطفـال وإساءة معاملتهم، وقد مينع ذلك األطفال يف بعض احلاالت من االتصال بالسلطات             
 .اخلدمات اليت يقدمها املدافع عن األسرة على مدار الساعة يف مراكز الشرطة يف شىت أحناء البالد

التفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة توصيات اللجنة املعتمدة يف          وغريها من أحكام ا    ١٩يف ضوء املادة     -٩٣٠
يومي املناقشة العامة بشأن العنف الذي متارسه الدولة ضد األطفال وبشأن العنف ضد األطفال داخل األسرة              

 من ٨٦٦الفقرة  (٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨ و٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ويف املدارس، ومها على التوايل يوما 
، فإن اللجنة حتث الدولة     )CRC/C/111 من الوثيقة    ٧٤٥ إىل   ٧٠١ والفقـرات من     CRC/C/100الوثـيقة   

 :الطرف على ما يلي

إجراء دراسة وطنية بشأن العنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال واالعتداء على األطفال داخل  )أ( 
القانونية يف التصدي للعنف ضد     األسـرة تقّيم نطاق وطبيعة هذه املشكلة وكذلك األثر الذي ختلفه التدابري             

األطفـال بغية منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال ومكافحة االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء                 
 اجلنسي داخل األسرة؛

وضع استراتيجية وطنية شاملة، كجزء من خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال، ملنع العنف              )ب( 
سوء معاملة األطفال واالعتداء على األطفال، إىل جانب اعتماد تدابري وسياسات           املرتيل والرد عليه وكذلك     

 مناسبة للمسامهة يف تغيري املواقف؛

وضع وتنفيذ نظام فعال للوقوف على حاالت االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم واإلبالغ عنها  )ج( 
يات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها    وإدارهتـا وتعزيز وزارة محاية األسرة لضمان وجود إجراءات وآل         

مـع الـتدخل كـلما دعـت الضرورة إىل ذلك والتحري والتحقيق يف قضايا العنف املرتيل وسوء معاملة األطفال                    
واالعـتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي داخل األسرة، ضمن إجراء قضائي يأخذ يف االعتبار                 

 قوبات على اجلناة مع املراعاة الواجبة حلق الطفل يف أن حيافظ على خصوصياته؛وضع الطفل ويطبق ع

تيسـري الوصـول إىل نقـاط االتصال املناسبة واليت تأخذ يف االعتبار وضع الطفل وضمان                 )د( 
أو دار أمان وإىل املشورة     /حصـول مجـيع األطفال ضحايا العنف واالعتداء على الرعاية وعلى مالذ آمن و             

 دة املناسبة من أجل إنقاذهم وإعادة إدماجهم؛واملساع

تقدمي الدعم، مبا يف ذلك املوارد املالية والتقنية والبشرية، من أجل التوعية بوجود خط هاتفي وطين                 )ه ( 
خمصـص ملسـاعدة األطفال وصيانته وتوسيع نطاق االتصال به ومن أجل ضمان تلقيه رقم هاتف من ثالثة أو أربعة             

 ىت ال يكون على خط املساعدة وال على الطفل دفع مقابل للحصول على خدمات خط املساعدة؛أرقام باجملان ح

دعـم مؤسسـة هنر األردن يف ما تبذله من جهود لزيادة الوعي، مبشاركة األطفال أنفسهم                 )و( 
تداء مشاركة نشطة، بغية منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال ووقف االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االع

 اجلنسي، بقصد تغيري مواقف عامة الناس واملمارسات الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛

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



CRC/C/43/3 
Page 202 

 

ة ويف وضوء دراسة األمني العام املعمقة اليت تناولت مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصل               -٩٣١
الـذي ُوجـه إىل احلكومات، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف على ذاك                  
االستبيان ومبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية للشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت عقدت يف مصر يف الفترة من                

تابعة اليت عقدت يف مصر يف الفترة من         وكذلك يف املشاورة اإلقليمية للم     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من نتائج هذه املشاورة اإلقليمية . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥

كـأداة لفعـل ما يلزم فعله، باالشتراك مع اجملتمع املدين، من أجل ضمان محاية كل طفل من كل شكل من                     
لنفسي والسعي هبمة إىل اختاذ إجراءات ملموسة تكون حمددة مبهلة زمنية، أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو ا

 .عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا

تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة  الدولة الطرف إىل نظر عن ذلك، تود اللجنة أن توجه فضالً -٩٣٢
وأن تشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع اإلجراءات        ) A/61/299 (فاللألمم املتحدة بشأن العنف ضد األط     

 .املالئمة لتنفيذ التوصيات العامة والتوصيات املتعلقة بأوضاع معينة الواردة يف ذلك التقرير

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦
  ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧دة  من املا٣-١والفقرات 

 األطفال املعوقون

 تشمل األطفال املعوقني، ٢٠١٣-٢٠٠٤تسـلم اللجـنة بأن خطة العمل الوطنية األردنية من أجل األطفال           -٩٣٣
ومع ذلك تالحظ اللجنة    . وترحب مبشاريع اإلصالح اليت تتخذ من اجملتمع احمللي قاعدهتا، رغم أن عددها ال يزال قليالً              

 كون األطفال املعوقني وأسرهم ال يعرفون شيئاً عن مجيع اخلدمات املتوفرة، فإن نسبة ضئيلة فقط من                 بقلق أنه، بسبب  
وتالحظ اللجنة أيضاً أن تلك اخلدمات تركز على الوقاية         . األطفـال املعوقني تستفيد يف واقع األمر من تلك اخلدمات         

شورة، وأن اخلدمات املقدمة لألطفال الذين يعانون من        والعـالج والتعايف أكثر مما تركز على تقدمي الدعم النفسي وامل          
ورغم إحداث وحدات متنقلة بغية تقدمي خدمات لألطفال        . مشـاكل يف التعلم أو من اضطرابات سلوكية غري كافية         

شون املعوقني الذين يعيشون يف أنأى املناطق وأشدها حرماناً، فإن اللجنة قلقة من كون العديد من األطفال املعوقني يعي                 
 .يف الفقر وال تتاح هلم إالّ فرص حمدودة للحصول على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

 :الدولة الطرف مبا يلي  أيضاًتوصي اللجنة -٩٣٤

، ٢٠١٣- ٢٠٠٤ضمان االهتمام، لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية األردنية من أجل األطفال             )أ( 
صيص موارد كافية من أجل تلبيتها وضمان أخذ خمتلف جوانب           األطفـال املعوقني اخلاصة وخت     باحتـياجات 

 اإلعاقة يف احلسبان عند وضع السياسات واخلطط الوطنية ذات الصلة؛

متكـني األطفـال املعوقني من احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية، مبا فيها         )ب( 
ستجابة الحتياجات األطفال الذين يعانون     خدمـات الدعم النفسي واملشورة، واخلدمات املعدة خصيصاً لال        

 مشاكل يف التعلم واضطرابات سلوكية، والتوعية جبميع اخلدمات املتوفرة؛
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ضـمان تدريب املهنيني العاملني مع األطفال املعوقني ومن أجلهم، كالعاملني الطبيني وشبه              )ج( 
 تدريباً كافياً؛الطبيني واملوظفني املعنيني واملعلمني واألخصائيني االجتماعيني، 

 .مواصلة تعاوهنا مع منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )د( 

 الصحة واخلدمات الصحية

تـثين اللجنة على الدولة الطرف ألن لديها نظام رعاية صحية متطوراً وللجهود اليت تبذهلا باستمرار من أجل                   -٩٣٥
ومما يشجع عزمية اللجنة ذلك التقدُم امللحوظ الذي حققته الدولة          . توفـري خدمـات الرعاية الصحية جلميع األطفال       

الطـرف يف تقليص وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، رغم وجود فوارق إقليمية يف هذا الشأن، ويف القضاء                   
شأن االخنفاض  أما فيما خيص صحة األم، فإن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها ب           . على األمراض املعدية والوقاية منها    

ومع أهنا حتيط علماً باملبادرة الرامية إىل إطالة مدة إجازة          . النسـيب يف عدد األمهات اللوايت يتلقني الرعاية بعد الوضع         
 أسبوعاً، فإن اللجنة تأسف لتدين نسبة االعتماد حصرياً على الرضاعة           ١٤ أسابيع إىل    ١٠األمومة يف القطاع العام من      

وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة األمراض التنفسية احلادة وكون تلك          ).  يف املائة  ٢٦,٧(واليد  الطبيعـية يف تغذية امل    
كما إن اللجنة قلقة بشأن ما يعانيه . األمراض سبباً رئيساً يف وفاة الرّضع، وهي ثاين أهم سبب يف وفاة األطفال الصغار

 .واليود" ألف"امني األطفال من حاالت نقص يف املغذيات الدقيقة، كاحلديد والفيت

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٩٣٦

ضمان ختصيص املوارد الكافية لقطاع الصحة ومواصلة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة  )أ( 
 لتحسني صحة األطفال؛

تعزيز جهودها لتزويد األمهات خبدمات ومرافق الرعاية الصحية اجليدة قبل الوضع وبعده مع  )ب( 
 هتمام خاص للمناطق الريفية يف البالد؛إيالء ا

اختـاذ تدابري حمددة اهلدف خلفض نسبة حدوث األمراض التنفسية احلادة يف صفوف الرضع               )ج( 
 واألطفال الصغار؛

تشـجيع االعـتماد حصرياً على الرضاعة الطبيعية خالل الستة شهور اليت تلي الوالدة عن        )د( 
 ممارسة ختصيص ساعة للرضاعة لفائدة األمهات العامالت، واختاذ تدابري طريق إطالة مدة إجازة األمومة واتباع

 لتحسني الوضع التغذوي لألطفال من خالل التثقيف والتشجيع على ممارسات التغذية الصحية؛

 .مواصلة التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ه ( 

هود يف سبيل معاجلة مسألة سالمة السري على الطرق، ومع أن اللجنة تالحظ ما تبذله الدولة الطرف من ج -٩٣٧
 ووضع استراتيجية   ٢٠٠٥أبريل  /مـن خالل إطالق احلملة الوطنية للتوعية بأخطار السري على الطرق يف نيسان            

وطنية لسالمة السري على الطرق، فإهنا ال تزال تشعر بالذعر إزاء العدد الكبري حلوادث السري اليت تؤدي إىل وفاة                   
 .أو إىل إيقاع إصابات خطرية هبمأطفال 
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وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تبذله من جهود ملنع وقوع حوادث سري عن طريق اعتماد                  -٩٣٨
وهي توصي  . وتنفـيذ استراتيجية وطنية تشمل قطاعات خمتلفة وخطة عمل تتعلق بسالمة السري على الطرق             

 أجل التوعية بأمهية سالمة السري على الطرق يف صفوف          أيضـاً الدولـة الطـرف مبواصلة محالهتا العامة من         
 .األطفال واآلباء واملعلمني وعامة الناس

 صحة املراهقني

ولكنها تالحظ بقلق . تالحظ اللجنة بارتياح أن معظم املراهقني األردنيني يعتربون أنفسهم يف صحة جيدة -٩٣٩
. رعاية الصحية املتعلقة باألسنان املتاحة هلم مل تتحسنأن معـرفة املـراهقني بأمور الصحة اإلجنابية ناقصة وأن ال     

الذي حيظر تعاطي   ) ٢٠٠١لعام   ٥١رقم  القانون  (ألحداث املؤقت   ا سلوكة  راقبانون م قوتالحـظ اللجـنة سن      
املراهقني الكحول والتبغ، والدور الذي تؤديه مديرية مكافحة املخدرات يف منع تعاطي مواد اإلدمان ويف التوعية                

ورغـم أن عدد األطفال املدمنني على املخدرات واملؤثرات العقلية يف األردن ضئيل جداً، فإن القلق                . همبخاطـر 
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة ندرة خدمات الصحة        . يسـاور اللجنة بشأن اخلدمات املتوفرة هلم كماً وكيفاً        

 .العقلية وعدم إدماج تلك اخلدمات يف التعليم، من مجلة خدمات أخرى

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للنهوض بصحة املراهقني، مبا يف ذلك التثقيف يف جمايل                  -٩٤٠
 توصي الدولة الطرف باختاذ  كما. اجلـنس والصحة اإلجنابية يف املدارس ويف أماكن أخرى مناسبة يرتادها األطفال           

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء     و. نيمجـيع الـتدابري الضرورية لتعزيز خدمات صحة األسنان لصاحل املراهق          
ك التقييم،  ل إىل ذ  ، استناداً والقياماإلدمان يف األردن    بتعاطي مواد   دراسـة للوقوف على األرقام احلقيقية املتعلقة        

كما توصي الدولة الطرف بتوسيع     . خدمـات مالئمة لألطفال املدمنني على املخدرات واملؤثرات العقلية        بـتوفري   
 الدولة الطرف إىل التعليق نظر اللجنة توّجهويف النهاية، . لعقلية اليت توفرها للمراهقني وبإدماجهاخدمات الصحة ا  

 . يف سياق اتفاقية حقوق الطفلمنائهم الذي أصدرته بشأن صحة املراهقني و٢٠٠٣ لعام ٤العام رقم 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

امج الوطين ملكافحة اإليدز ونسبة تفشي فريوس نقص املناعة         تالحـظ اللجـنة مـع التقدير تنفيذ الربن         -٩٤١
مراقبة منهجية لفريوس نقص املناعة البشري      وجود  لكن، وبسبب عدم    . اإليدز الضئيلة يف الدولة الطرف    /البشري

يف البلد، فإن اللجنة قلقة من كون األرقام املتاحة ال تعكس الواقع احلقيقي لنسبة حدوث اإلصابة بفريوس نقص                  
اإليدز /فريوس نقص املناعة البشريب عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من كون التوعية   فضالً. اإليدز/املناعة البشري 

 .يف الدولة الطرف" احملرَّم اخلوض فيها"وطرائق انتقاله وتدابري عالجه والوقاية منه ال تزال من املواضيع 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٩٤٢

ا تبذله من جهود يف سبيل تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز من أجل منع حدوث تعزيز م )أ( 
اإليدز عن طريق إمداد املراهقني مبعلومات دقيقة وشاملة عن         /وانتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     

 ارس؛طرائق انتقاله وتدابري عالجه والوقاية منه يف املدواإليدز /فريوس نقص املناعة البشري
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 وضمان ،اإليدز واملتأثرين به/منع التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري   )ب( 
 حصول أولئك األطفال على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة؛

ضمان حصول األطفال على مشورة سرية تراعي مصلحة الطفل بشأن فريوس نقص املناعة              )ج( 
 بناء على طلبه؛ترام الكامل خلصوصيات الطفل االحاإليدز مع /البشري

املتعلق مبتالزمة نقص املناعة    املشترك  ملسـاعدة التقنية من برنامج األمم املتحدة        الـتماس ا   )د( 
 .اإليدز، ومن منظمات أخرى/البشري

شأن  ب ٢٠٠٣ لعام   ٣ الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم         نظرباإلضـافة إىل ذلك، توجه اللجنة        -٩٤٣
املتعلقة بفريوس نقص املناعة    الدولية  اإليدز وحقوق الطفل وإىل املبادئ التوجيهية       /فـريوس نقص املناعة البشري    

 ).E/CN.4/1997/37(اإليدز وحقوق اإلنسان /البشري

 الصحة البيئية

 مبا ، تلوث البيئةتكرر اللجنة التعبري عن قلقها بشأن املشاكل الصحية اليت يعاين منها األطفال والنامجة عن -٩٤٤
. يف ذلك املمارسات غري املالئمة يف مناولة النفايات اخلطرة كالنفايات املرتلية الصلبة والنفايات الصناعية والطبية              

 .ومن دواعي القلق أيضاً شح املوارد املائية وتواتر التزويد هبا

يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، ملنع توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري املناسبة، مبا  -٩٤٥
كما . وهي توصيها أيضاً باإلسراع يف تنفيذ قانون محاية البيئة. ومكافحة اآلثار الضارة اليت خيلفها تلوث البيئة

 مع إيالء عناية خاصة     ،لشربلتوصـيها بتعزيز جهودها لتزويد مجيع السكان بالقدر الكايف من املاء الصاحل             
ويف اخلتام، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة معرفة األطفال مبسائل الصحة البيئية عن             . للمـناطق النائية  

 .طريق إدراج برامج تثقيف بالصحة البيئية يف املقررات الدراسية

 مستوى املعيشة

و تالحظ اللجنة مع التقدير ما اختذته الدولة الطرف من تدابري للحد من أثر الفقر على السكان وحتقيق من             -٩٤٦
 وذلك مثالً من خالل تنفيذ استراتيجية التخفيف من حدة الفقر وبرامج عديدة غايتها احلد من ،اقتصادي مستدام

. الفقـر والبطالة من قبيل حزمة شبكة األمان االجتماعي والصندوق الوطين لإلعانة وصندوق التنمية والتشغيل              
مدى السنوات القليلة املاضية، ال يزال القلق يساور وبالرغم من اخنفاض مستويات الفقر على الصعيد الوطين على 
 خاصة يف حمافظيت املفرق والزرقاء مشال شرق عمان ،اللجنة بشأن مستوى املعيشة املتدين املتاح للعديد من األطفال

 .ويف بعض املقاطعات داخل العاصمة نفسها وبعض البلديات الواقعة على طول وادي األردن

بأن تواصل على سبيل األولوية تنفيذ      الدولة الطرف    من االتفاقية، توصي اللجنة      ٢٧عمـالً باملادة     -٩٤٧
اخلطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر السالفة الذكر وغريها من الربامج الرامية إىل احلّد من الفقر، مع إيالء 

والدين فقط، واليت حتتاج إىل ها أحد العااالهتمام بصفة خاصة لألسر احملرومة اقتصادياً، مبا فيها األسر اليت ير
 .الدعم واملساعدة املادية، وبأن تضمن حق الطفل يف احلصول على مستوى معيشة الئق



CRC/C/43/3 
Page 206 

 

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

  املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه

 وتالحظ مع التقدير أن الدولة      ، لتوفريها التعليم األساسي اإللزامي باجملان     تـثين اللجـنة على الدولة الطرف       -٩٤٨
وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ما تبذله الدولة        .  يف املائة من نفقاهتا العامة على التعليم       ٢٠,٦الطـرف قـد أنفقت      

وبالرغم من اجلهود   . عشرةالطـرف من جهود لتوفري التدريب املهين لألطفال الذين جتاوزت أعمارهم سن السادسة              
التعليم األساسي، ال يزال القلق يراود اللجنة بشأن األطفال         التسرب من   اليت تقوم هبا الدولة يف سبيل منع األطفال من          

يف املستوى  التسرب  وهي تعرب أيضاً عن قلقها بشأن معدالت        . املعرضـني لترك املدرسة قبل إهناء تعليمهم االبتدائي       
على ذلك، فإن نظام الفصول املتناوبة ونقص املرافق والتجهيزات املدرسية واكتظاظ قاعات الدرس          وعالوة  . الـثانوي 

 .وسوء تأهيل املعلمني وأساليب التدريس غري املالئمة تشكل كلها مصدر قلق للجنة

 الصادر عن   ٢٠٠١ لعام   ١ التعليق العام رقم     ومع مراعاة  من االتفاقية    ٢٩ و ٢٨ املادتنييف ضـوء     -٩٤٩
للجنة بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة ختصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية ا

 :ملا يلي

ضـمان أن تـتاح جلمـيع األطفال على أساس املساواة بينهم فرص التعليم اجليد يف مجيع                  )أ( 
 مستويات النظام التعليمي؛

 وزيادة معدالت   ،التعليم االبتدائي من الدراسة يف    ملنع تسرب األطفال    مواصلة اختاذ تدابري     )ب( 
 التسجيل يف املدارس واالستمرار فيها يف التعليم الثانوي؛

حتسـني املرافق املدرسية بوسائل من بينها بناء مدارس جديدة من أجل توفري مرافق مناسبة                )ج( 
 للتالميذ وإلغاء ممارسة نظام الفصول املتناوبة؛

ة املدرسني وكذلك نوعية    ـل حتسني نوعي  ـن أج ـالتدريب املناسب م  تـزويد املدرسـني ب     )د( 
 أساليب التدريس؛

التعاون مع اليونسكو ومع اليونيسيف، من مجلة منظمات أخرى، هبدف زيادة حتسني  التماس      )ه( 
 .قطاع التعليم

ملسجلني يف دور احلضانة قد وفيما يتعلق بالتعليم قبل االبتدائي، تالحظ اللجنة بارتياح أن نسبة األطفال ا -٩٥٠
ارتفعت وأن الدولة الطرف قد اختذت عدة تدابري من بينها إعداد املقرر التفاعلي الوطين اخلاص بدور احلضانة بغية 

 .االستجابة الحتياجات التعليم قبل االبتدائي املتزايدة

 مبن فيهم األطفال ألطفال،جلميع اتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوفري التعليم يف الطفولة املبكرة            -٩٥١
 بشأن  وحفزهم وبتوعية اآلباء    ،الذيـن يعيشون يف األسر ذات الدخل املتدين واألسر اليت تعيش يف األرياف            
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 الصادر عن   ٢٠٠٥ لعام   ٧آخذة يف االعتبار العليق العام رقم       ،  املدارس قبل االبتدائية وفرص التعليم املبكر     
 .لطفولة املبكرةاللجنة بشأن إنفاذ حقوق الطفل إبان ا

  تدابري احلماية اخلاصة-٨
 ٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨واملواد 

 لربيةاأللغام ا

 تعرب عن قلقها بشأن األطفال املتضررين من        ا جهود الدولة الطرف، فإهن    هايف اعتبار اللجنة  تضع  بينما   -٩٥٢
 والتهديد الذي متثله على حياة      غري املتفجرة لألفراد واأللغام املضادة للمركبات ومن الذخائر       األلغـام املضـادة     

 .سيما يف اهلضاب الشمالية ويف وادي األردن ووادي عربة األطفال وعلى سالمتهم اجلسدية وعلى منوهم ال

 األطفال من أذى األلغام     توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية           -٩٥٣
ومن بينها تنفيذ برامج ترمي إىل التوعية خبطر األلغام ومواصلة وتعزيز ما تنفذه من برامج إلزالة األلغام الربية 

 .وتقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال الذي تضرروا من انفجار ألغام

 األطفال الالجئون

ني الفلسطينيني وعدد الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين العراقيني        تالحـظ اللجنة ارتفاع عدد الالجئ      -٩٥٤
 وتالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تلبية احتياجات األطفال من               ،املـتزايد إىل األردن   

املتحدة لشؤون  مفوضية األمم   وومع أهنا ترحب بالتعاون بني الدولة الطرف        . الالجـئني وطاليب اللجوء املتزايدة    
الالجئني، مبا يف ذلك التوقيع على مذكريت تفاهم، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف                

إطار عمل قانوين حلماية األطفال الالجئني      وجود   تعرب عن قلقها بشأن عدم       ا، فإهن )األونـروا (الشـرق األدىن    
اخلصوص لكون الدولة الطرف مل تنضم إىل اتفاقية عام         وجه   على   وتأسف اللجنة . وطـاليب الـلجوء يف األردن     

 ١٩٥٤ االختياري امللحق هبا وال إىل اتفاقية عام         ١٩٦٧الالجئني وال إىل بروتوكول عام      بوضع   املتعلقة   ١٩٥١
 .حاالت انعدام اجلنسيةاملتعلقة خبفض  ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية وال إىل اتفاقية عام بوضع املتعلقة 

 وغريمها من األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة            ٢٢ و ٣يف ضوء املادتني     -٩٥٥
 االختياري  ١٩٦٧الالجئني وإىل بروتوكول عام     بوضع   املتعلقة   ١٩٥١الطـرف باالنضمام إىل اتفاقية عام       

املتعلقة  ١٩٦١ة وإىل اتفاقية عام     األشخاص عدميي اجلنسي  بوضع   املتعلقة   ١٩٥٤امللحق هبا وإىل اتفاقية عام      
حاالت انعدام اجلنسية كما توصيها بوضع إطار عمل قانوين حلماية األطفال طاليب اللجوء والالجئني             خبفـض   

 .سيما األطفال غري املصحوبني الو

 ورغم أن الدولة الطرف تدعم مشول التعليم جلميع األطفال، فإن اللجنة تالحظ بقلق خاص أن األطفال                -٩٥٦
واإلفادات الواردة عن عدم . الالجئني وطاليب اللجوء ال يتمتعون إال بفرص حمدودة للحصول على التعليم االبتدائي

لحائزين منهم على   للطالب العراقيني الالجئني وعن عدم قبول املدارس اخلاصة إال          لقبول املدارس العامة األردنية     
 . لدى اللجنة شديداًرخص إقامة مسائل تثري قلقاً
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 من االتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة ٢٨ و٢٢ و٢ إىل املواد باإلشارةتوصي اللجنة،  -٩٥٧
 . حصول األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني على التعليم االبتدائي اجملاينلضمان

جئني من خالل اخلطط  تالحظ أن الدولة الطرف ال تزال توفر خدمات لكافة خميمات الال         اللجنة ومع أن  -٩٥٨
 . تشعر بالقلق إزاء ظروف العيش غري املرضية السائدة يف تلك املخيماتاوالربامج التنموية، فإهن

 جهودها من أجل حتسني ظروف عيش األطفال الالجئني الذين          مبضاعفةتوصي اللجنة الدولة الطرف      -٩٥٩
حتث الدولة الطرف على طلب     و. سكن وذلك بإيالء عناية خاصة لتحسني ظروف ال       ،يعيشـون يف املخيمات   

 .املساعدة الدولية يف هذا الصدد كلما اقتضت احلال ذلك

 بشأن معاملة األطفال غري     ٢٠٠٥ لعام   ٦الدولـة الطرف إىل تعليقها العام رقم        نظـر   توجـه اللجـنة      -٩٦٠
م خاص لألطفال طاليب وتوصي الدولة الطرف بإيالء اهتما. بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهماملصحوبني 

اللجوء والالجئني الذين قد يقعون فريسة نزاع مسلح أو يتضررون منه وذلك بتحديد من هم هؤالء األطفال يف                  
 ومن أجل إعادة  ونفسياً هم بدنياً يعافتأبكـر مـرحلة ممكنة وبتوفري املساعدة هلم من شىت االختصاصات من أجل              

ة الطرف أيضاً مبواصلة وترسيخ تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة          وتوصـي اللجنة الدول   . إدمـاجهم يف اجملـتمع    
 ).األونروا(لشؤون الالجئني ومع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

 أطفال العمال املهاجرين

ة عدد العمال غري احلائزين     لعمال املهاجرين يف الدولة الطرف، وخاص     اعدد  رتفاع  إذ تالحـظ اللجنة ا     -٩٦١
من االستغالل ومن االعتداء، فإهنا تشعر بالقلق من هذا الوضع ومن املخاطر اليت             محايتهم  وثـائق رمسية وضعف     

 .يتعرض هلا األطفال املقيمون يف األردن

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات كفيلة بتوفري محاية أفضل ألطفال           -٩٦٢
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع          . مـال املهاجـرين وختدم مصاحلهم     الع

 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 مبا فيه عمل األطفال، االستغالل االقتصادي

نظمة العمل الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع مل   تـثين اللجـنة على الدولة الطرف لتعاوهنا مع           -٩٦٣
 الربنامج القطري املتعلق بالربنامج     تنفيذ، مبا فيه التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية من أجل              الدولـية 

وترحب بالتدابري املختلفة املتخذة ملعاجلة مسألة عمل األطفال يف األردن ومن بينها            . الدويل للقضاء على عمل األطفال    
الذي رفع احلد ، ٢٠٠٢ احلد األدىن لسن استخدام األطفال يف املهن اخلطرة يف عام        أنبشقانون العمل   نـص   تعديـل   

 انتشار عمل األطفال يف إزاءورغم هذه التدابري اإلجيابية، فإن اللجنة ما تزال قلقة      .  سنة ١٨األدىن لسن االستخدام إىل     
زيادة مطردة يف السنوات شهد طفال قد وتالحظ بقلق شديد ما ورد من معلومات عن كون تشغيل األ . الدولة الطرف 

واللجنة قلقة أيضاً من أن احلماية اليت يوفرها قانون العمل ال تسري على األطفال              .  خاصة يف جمال الزراعة    ،األخـرية 
 ). الصغرية اليت متلكها األسر ويف الزراعة ويف األشغال املرتليةاملشاريع يف مثالً(العاملني يف القطاع غري الرمسي 
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 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٢وفقاً ألحكام املادة  -٩٦٤

مواصـلة اختاذ تدابري فعالة ملنع استغالل األطفال اقتصادياً، وال سيما يف القطاع غري الرمسي     )أ( 
اية  حلم ،الـذي تنتشر فيه هذه الظاهرة أكثر من غريه، وذلك عن طريق مراجعة وتعديل أحكام قانون العمل                

 األسرية واألنشطة املشاريعاألطفال من االستغالل االقتصادي الناجم عن العمل يف القطاع غري الرمسي مبا فيه 
 الزراعية واألشغال املرتلية؛

أصحاب العمل بأن  ، مبا يف ذلك مطالبةمواصلة إنفاذ معايري احلد األدىن لسن االستخدام بقوة )ب( 
 يع األطفال العاملني يف منشآهتم؛ما يثبت سن مجيقّدموا عند الطلب 

تقدمي كافة أشكال الدعم الضرورية ملفتشي العمل، مبا يف ذلك اخلربة يف جمال عمل األطفال،  )ج( 
هبدف متكني املفتشني من رصد تنفيذ معايري قانون العمل بفعالية على صعيد الدولة وعلى الصعيد احمللي وتلقي 

 ومعاجلة الشكاوى بشأن االنتهاكات؛

 التابع ملنظمة ربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفالال التماس املساعدة التقنية منمواصلة  )د( 
 .العمل الدولية

 أطفال الشوارع

أو /اللجنة اجلهوُد اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل معاجلة مسألة األطفال الذين يعملون و             يشّجع  ممـا    -٩٦٥
الذي أدرج  ) ٢٠٠٢ الصادر يف عام     ٥٢القانون رقم   (يل قانون األحداث     مبا يف ذلك تعد    ،يعيشون يف الشوارع  

وتالحظ اللجنة بقلق أنه ال ميكن      .  حيتاجون إىل احلماية والرعاية    الً لألطفال املتسولني بوصفهم أطفا     جديداً تعريفاً
. ملتوافرة عنهم سوى تقدير عدد األطفال الذين يعملون يف الشوارع بسبب عدم كفاية املعلومات واإلحصائيات ا             

 .ومما يثري قلق اللجنة أيضاً االفتقار إىل استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة الوضع ومحاية أولئك األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٩٦٦

إجـراء مسح وطين شامل للوقوف على عدد األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع               )أ( 
 من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ترمي إىل التصدي لألسباب           ،وخصائصهموعـلى تكويـنهم     

 اجلذرية وراء ظاهرة أطفال الشوارع هبدف احلد منها ومنع حدوثها ومعرفة األطفال املعرضني هلا؛

ضـمان تلقي أطفال الشوارع املساعدة من املربني املدربني على التعامل معهم وتزويدهم مبا               )ب( 
 وإعادة اإلدماج يف    التأهيلساء ومأوى وخدمات اجتماعية وصحية، مبا فيها خدمات         يكفـي مـن غذاء وك     
 ها التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية من أجل دعم منوهم الكامل؛ ي مبا ف،اجملتمع، وفرص التعليم

رف ومع  الـتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع أطفال الشوارع يف الدولة الط              )ج( 
ملساعدة التقنية من الوكاالت أو اهليئات املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة           التماس ا األطفال أنفسهم و  

 .وغريها من املنظمات اإلقليمية أو غري احلكومية ذات الصلة
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 مهباالستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار 

 هبم ألغراض جتارية واالجتار ل األطفال جنسياًتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات بشأن مدى وحجم استغال -٩٦٧
كما تأسف لعدم كفاية احلماية القانونية املتاحة للصبيان دون سن الثامنة           . بغـرض استغالهلم يف الدولة الطرف     

 . إطار قانوين حمدد حلماية األطفال من االجتارولعدم وجودعشرة من االستغالل اجلنسي 

األطفال ألغراض جتارة اجلنس وغريها   ب ألغراض جتارية وملكافحة االجتار      اًنع استغالل األطفال جنسي   مل -٩٦٨
 :من أوجه االستغالل، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف مبا يلي

 هبم ألغراض جتارية واالجتار إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم استغالل األطفال جنسياً )أ( 
 على   بناءً هبممكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار      ووضـع واعتماد خطة وطنية شاملة هبدف منع و        

 االستنتاجات والتوصيات اليت تتوصل إليها تلك الدراسة؛

مراجعة وتعديل أحكام قانون العقوبات بغية توفري قدر متساو من احلماية للصبيان والبنات              )ب( 
 ؛التجارينسي اجل من االستغاللدون سن الثامنة عشرة 

 ،د من اجلهود وتشديد القوانني من أجل الوقوف على حاالت االجتار والتحري عنهابذل مزي )ج( 
 .أمام القضاءمالحقة اجلناة  وضمانومن أجل فهم أفضل لقضايا االجتار 

 قضاء األحداثشؤون إدارة 

مم ترحب اللجنة بربنامج إصالح قضاء األحداث يف األردن وبتعاون الدولة الطرف الوثيق مع مكتب األ               -٩٦٩
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومع اليونيسيف وغريمها من أجل حتسني التنسيق والتعاون بني الشركاء العاملني   

ومع أهنا تسلم مبا تبذله الدولة الطرف من جهود حلماية حقوق األحداث احملرومني من              . يف جمال قضاء األحداث   
 ٢٠٠٢ الصادرين يف عام     ٥٢ والقانون رقم    ١١قانون رقم   حريتهم ومراعاة مصاحلهم الفضلى عن طريق تنفيذ ال       

 : تالحظ بقلق ما يليهااملعدِّلني لقانون األحداث، فإّن

 ُتبذل لرفع احلد األدىن لسن      رغـم املعلومـات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن جهوداً            )أ( 
 ؛) سنوات٧(زال أدىن بكثري  سنوات فإن احلد األدىن لتلك السن ما ي١٠املسؤولية اجلنائية إىل 

 ، فإن احلرمان من احلرية ال ُيستخدم كحل أخري؛بديلةعقوبات وجود بسبب عدم  )ب( 

 إنشاء حمكمة خاصة باألحداث؛شح املوارد يعوق  )ج( 

 ال حيصل مجيع األطفال املخالفني للقانون على املساعدة القانونية اجملانية؛ )د( 

 وإعادة اإلدماج   التأهيلسيما الفتيات، على خدمات      لفون للقانون، وال  ال حيصل األطفال املخا       )ه( 
 .يف اجملتمع
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث،              -٩٧٠
 اجملال، مثل معايري  من االتفاقية، وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة يف هذا٤٠ و٣٩ و٣٧وال سيما املواد 

 ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح ،)قواعد بيجني(قضاء األحداث شؤون األمم املتحدة الدنيا إلدارة 
، مع  )قواعد هافانا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) مبادئ الرياض (األحداث  

 ١٣، الذي ُنظِّم يف      يف يوم املناقشة العامة املتعلقة بقضاء األحداث       مـراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة     
 :وهي توصي الدولة الطرف مبا يلي). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات CRC/C/46 (١٩٩٥نوفمرب /تشرين الثاين

 ؛رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية على وجه االستعجال إىل حد مقبول دولياً )أ( 

 توافقه التام مع مبادئ     وضمانجل تنفيذ برنامج إصالح قضاء األحداث       تعزيز جهودها من أ    )ب( 
 ووضع وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة مثل أوامر اخلدمة اجملتمعية وتدخالت العدالة             ؛وأحكـام االتفاقية  

  بغية ضمان عدم استخدام احلرمان من احلرية إال كتدبري أخري؛اإلصالحية

 حداث يف مجيع أحناء البالد مزودة مبوظفني مدربني بشكل مناسب؛إنشاء حماكم خاصة باأل )ج( 

زيادة فرص احلصول على املساعدة القانونية اجملانية واستخدام آليات فعالة لتقدمي الشكاوى             )د( 
 أمام مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

 سنة  ١٨ارهم عن   ضمان حصول األشخاص احملكوم عليهم واملطلق سراحهم الذين تقل أعم             )ه( 
 وإعادة  التأهيلاملهارات احلياتية، وخدمات    التدريب على   عـلى فرص تعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين و         

 اإلدماج يف اجملتمع، بغية دعم منوهم التام؛

 .طلب املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث )و( 

 يف مجيع مراحل العدالة اجلنائية، توجه اللجنة        ص محاية األطفال سواء كانوا ضحايا أو شهوداً       فيما خي  -٩٧١
 الدولة الطرف إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية نظر

 ).تماعي الصادر عن اجمللس االقتصادي واالج٢٠٠٥/٢٠القرار (والشهود عليها 

 حقوق الطفلالتفاقية  الربوتوكوالن االختياريان -٩

بتوقيع الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل          اللجنة  ترحب  بينما   -٩٧٢
بشـأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعلى الربوتوكول االختياري امللحق     

توصي فإهنا  ،  ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٦قـية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة يف            باتفا
 .عملية التصديق على الربوتوكولني االختيارين ونشرمها يف اجلريدة الرمسيةبتسريع الدولة الطرف 
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  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعة

بري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً        توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدا        -٩٧٣
باختـاذ إجراءات منها إحالتها، حسب االقتضاء، إىل أعضاء جملس الوزراء واجلمعية الوطنية وإىل احملافظات،               

 . عند االقتضاء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

طرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والردود    توصـي اللجـنة الدولة ال      -٩٧٤
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق          ) املالحظات اخلتامية (اخلطية اليت قدمتها والتوصيات     

لشباب ، بكافة لغات البلد لعامة الناس وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات ا          )القتصار عليه دون ا (اإلنترنـت   
 .ألطفال هبدف إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدهااوللجمعيات املهنية و

 لقادمالتقرير ا -١١

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين الدوريني الرابع واخلامس حبلول                -٩٧٥
).  شهرا١٨ً ب  احملدد لتقدمي التقرير الدوري اخلامسأي قبل حلول األجل  (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢

وينبغي أال يتجاوز عدد    . لعدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً       ميليه ا وهـذا تدبـري اسـتثنائي       
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف      ). CRC/C/118  الوثيقة انظر( صفحة   ١٢٠صـفحات هـذا التقرير      

 . ملا تنص عليه االتفاقيةنوات بعد ذلك، وفقاًتقاريرها كل مخس س

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة-رابعاً 

قامت اللجنة، قبل وأثناء فترة اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة وكذلك قبل وأثناء الدورة نفسها، بعقد                  -٩٧٦
دة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار حوارها           عـدد من االجتماعات مع هيئات األمم املتح       

 :وقد اجتمعت اللجنة باجلهات التالية.  من االتفاقية٤٥وتفاعلها املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء أحكام املادة 

ية السيد غاري ميلتون، وهو خبري استشاري، واليونيسيف، وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعن -
  من االتفاقية؛١٢باتفاقية حقوق الطفل، فيما يتصل بإعداد التعليق العام على املادة 

 السيد باولو سريجيو بينهريو، اخلبري املستقل املعين بدراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال؛  -

جنة، مبا يف   منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، ومؤسسة برنارد فان لري، فيما يتصل بعمل الل            -
 ذلك تعليقها العام بشأن النمو يف الطفولة املبكرة؛

 .احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، فلسطني -
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  أساليب عمل اللجنة-خامساً 
 مسائل تتصل بأساليب العمل يف ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١ املعقودة يف ١١٥٨ناقشت اللجنة يف جلستها  -٩٧٧

قدمة مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، وإصالح هيئات املعاهدات،     غرفـتني وبالـنظر يف الـتقارير امل       
 .وحلقات العمل اليت سُتعقد ملتابعة تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية

واعـتمدت اللجنة مبادئ توجيهية منقحة لتقدمي التقارير بشأن الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق              -٩٧٨
ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وهي مبادئ وضعتها بدعم من مركز إينوشينيت             ببيع األطفال وبغاء األطفا   
 .لألحباث التابع لليونيسيف

  التعليقات العامة-سادساً 

 بشأن  ٩ تعليقها العام رقم     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ١٢٩٩اعـتمدت اللجنة يف جلستها       -٩٧٩
وناقشت اللجنة أيضاً التقدم احملرز يف صياغة مشاريع التعليقات العامة . (CRC/C/GC/9)حقوق األطفال املعوقني 

قضاء األحداث؛ وحقوق أطفال السكان األصليني؛ وحق الطفل يف التعبري عن : الثالثة اليت ستقدمها بشأن ما يلي     
 .آرائه ويف أن ُيستمع إليها

  يوم املناقشة العامة-سابعاً 

التكلم واملشاركة  " عقدت اللجنة يوم املناقشة العامة السنوي املعنون         ،٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٥يف   -٩٨٠
 . من االتفاقية١٢باالستناد إىل املادة "  حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه-واختاذ القرار 

  مقدمة-ألف 

مضمون الغرض من أيام املناقشة العامة السنوية اليت تعقدها جلنة حقوق الطفل هو التشجيع على تفهم                 -٩٨١
وخصصت اللجنة يوم املناقشة العامة الذي . االتفاقية واآلثار املترتبة عليها من حيث صلتها مبواد أو مواضيع معينة

 حق -التكلم واملشاركة واختاذ القرار " أثناء دورهتا الثالثة واألربعني ملوضوع ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥عقدته يف 
 ".الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه

د أكدت اللجنة باستمرار، لدى نظرها يف التقارير املقدمة من الدول األطراف عن تنفيذ اتفاقية حقوق وق -٩٨٢
الطفـل، على أمهية حق الطفل يف التعبري عن آرائه يف مجيع األمور اليت متسه، وضرورة إيالء هذه اآلراء االعتبار                    

. وصفه أحد املبادئ العامة األربعة لالتفاقية     وحددت اللجنة هذا احلق ب    . الواجب وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه     
 جزء ال يتجزأ من تنفيذ املواد األخرى يف االتفاقية وأن احلق املكرس يف تلك املادة                ١٢وهذا يعين أن تنفيذ املادة      

 .حق من حقوق الطفل قائم بذاته

وأويل اهتمام خاص آلثار    .  وصلتها بعدة مواد أخرى    ١٢وسعى يوم املناقشة العامة إىل حبث معىن املادة          -٩٨٣
هذه املادة بالنسبة ملشاركة الطفل، بصفة فردية ومجاعية، يف مجيع جوانب حياة اجملتمع وبالنسبة حلقه يف أن ُيستمع 

وركزت املناقشة أيضاً على حتديد الثغرات وبعض املمارسات اجليدة         . إلـيه يف اإلجـراءات القضائية واإلدارية      
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 جيب التصدي هلا من أجل تعزيز متتع الطفل حبقه يف أن ُيستمع إىل آرائه ويف أخذها يف واملسائل ذات األولوية اليت
كما ركزت املناقشة على تشجيع مشاركة الطفل وتعزيز الفرص املتاحة          . احلسبان على حنو يتماشى مع االتفاقية     

لواسع، وكذلك يف حاالت الطوارئ     لـه على مجيع املستويات، يف املرتل واملدرسة واجملتمع احمللي واجملتمع مبعناه ا           
 .وأثناء النـزاعات وبعدها

وشـارك يف يوم املناقشة العامة، الذي هو اجتماع علين، ممثلون عن احلكومات وهيئات األمم املتحدة                 -٩٨٤
ووكاالهتـا املتخصصـة واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فضالً عن خرباء بصفتهم               

 بلداً خمتلفاً، منهم حنو     ٤٥ مشارك من    ٢٠٠وبلغ عدد املشاركني يف يوم املناقشة العامة ما يزيد على           . الشخصية
وشارك األطفال مشاركة نشطة يف املناقشات وأعربوا طوال اليوم عن شواغلهم .  طفالً من خمتلف أحناء العامل     ٣٠

 .١٢املشاريع املتصلة بتنفيذ املادة ذات األولوية وقدموا مسامهات هامة مشفوعة بأمثلة من اإلجراءات و

وتيسرياً ملناقشة هذه املسائل مناقشة متعمقة، أنشأت اللجنة فريقني عاملني كلفتهما ببحث املوضوعني              -٩٨٥
 :١٢الفرعيني التاليني فيما يتعلق باملادة 

 األطفال بصفتهم مشاركني نشطني يف اجملتمع؛ -

 .إلجراءات القضائية واإلداريةحق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه يف ا -

والتوصـيات الـواردة فيما يلي نابعة من الشواغل واملقترحات اليت أُثريت يف يوم املناقشة العامة ومن                  -٩٨٦
وتعرب التوصيات بوجه عام عن حمور      . )١(العـروض املكـتوبة اليت جتاوز عددها الستني واليت وردت قبل احلدث           

 حمور تركيز املسامهات املكتوبة، اليت أبرز معظمها دور مشاركة الطفل على            التركـيز أثناء مناقشات اليوم وعن     
 .إال أن اللجنة تود أن تشدد على أمهية تشجيع مشاركة الطفل يف املرتل واملدرسة. مستوى اجملتمع احمللي

 )٢( التوصيات-باء 

يف خمتلف األنشطة، حبسب تطور     ترى اللجنة أن االعتراف حبق الطفل يف التعبري عن آرائه ويف املشاركة              -٩٨٧
 .قدراته، إمنا هو مفيد لكل من الطفل واألسرة واجملتمع احمللي واملدرسة والدولة والدميقراطية

هذه املراحل الثالث تصف تسلسل التمتع باحلق يف        ". التكـلم، واملشاركة، وأخذ آرائهم يف احلسبان      " -٩٨٨
يد واألعمق هلذا احلق فهو ضرورة تأسيسه لعقد اجتماعي جديد          أما املعىن اجلد  . املشاركة من وجهة نظر وظيفية    

                                                      

: ميكن االطالع على مجيع العروض املكتوبة على املوقع التايل )١(
http://www.crin.org/resources/treaties/discussion2006.asp. 

هذه التوصيات هي حصيلة يوم املناقشة العامة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إليه الذي ُعقد يف عام                   )٢(
 ١٢ن قائمة جامعة مانعة من التوصيات املتعلقة بتفسري املادة          ، ولكن ال ُيراد هبا بأي شكل من األشكال أن تكو          ٢٠٠٦

 .من اتفاقية حقوق الطفل
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ُيعترف مبوجبه باألطفال اعترافاً كامالً بوصفهم أصحاب حقوق ال حيق هلم احلصول على احلماية فحسب وإمنا هلم 
. وقاحلق أيضاً يف املشاركة يف مجيع األمور اليت متسهم، وهو حق ميكن اعتباره رمزاً لالعتراف هبم كأصحاب حق

 .وهذا يقتضي يف األجل الطويل إدخال تغيريات على اهلياكل السياسية واالجتماعية واملؤسسية والثقافية

  توصيات عامة-١

 اليت متثل أحد املبادئ العامة األربعة التفاقية ١٢تعـيد اللجنة تأكيد التزام الدول األطراف بتنفيذ املادة        -٩٨٩
 .زءاً ال يتجزأ من تنفيذ األحكام األخرى يف االتفاقيةحقوق الطفل وينبغي بالتايل أن تشكل ج

وتشـري اللجنة إىل االلتزام حبق الطفل يف املشاركة، على حنو ما أعربت عنه الدول األطراف يف الدورة                   -٩٩٠
  ويف قرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٢االسـتثنائية الـيت عقدهتـا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن األطفال يف عام               

 ".عامل صاحل لألطفال" املعنون ٢٧/٢-دإ

، تشدد اللجنة على ضرورة اختاذ تدابري       ١٢ولكـي يتمتع مجيع األطفال باحلق املنصوص عليه يف املادة            -٩٩١
مالئمة من أجل التصدي للتمييز الذي تتعرض لـه فئات األطفال املستضعفني أو املهمشني مثل األطفال املتأثرين                

سلحة؛ واألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، مبن فيهم األطفال املودعون يف مؤسسات؛         بالفقر أو النـزاعات امل   
واألطفـال املعوقـني؛ واألطفال الالجئني واملشردين؛ وأطفال الشوارع؛ واألطفال املنتمني إىل مجاعات السكان              

 .األصليني واألقليات

لتقليدية والثقافية اليت متتنع عن االعتراف وتالحـظ اللجنة بوجه خاص ضرورة مكافحة بعض املواقف ا         -٩٩٢
وتدعو اللجنة إىل هتيئة مناخ اجتماعي مواٍت ملشاركة الطفل من أجل           . حبـق الطفل يف املشاركة يف حياة اجملتمع       

 .إعمال هذا احلق

ة على التحيز وحتث اللجنة الدول األطراف على إيالء حق الطفلة اهتماماً خاصاً، ذلك أن القوالب النمطية القائم            -٩٩٣
 . وتفرض عليه قيوداً شديدة١٢اجلنسي وقيم النظام األبوي تقوض متتع الطفلة باحلق املنصوص عليه يف املادة 

 .وتشري اللجنة إىل أمهية تشجيع فرص مشاركة الطفل كأداة حلفز تطور قدرات الطفل -٩٩٤

 أن احلق يف تلقي املعلومات ونقلها شرط ، ذلك١٣ و١٢وتعيد اللجنة تأكيد الصالت القائمة بني املادتني  -٩٩٥
وحتث اللجنة الدول األطراف على النظر يف إعداد معلومات ميسورة . مسبق هام ملشاركة األطفال يف حياة اجملتمع

 .لألطفال يف مجيع املسائل اليت متسهم

قوق الطفل، فإن اللجنة تعيد     بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية ح      ٥وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        -٩٩٦
االستماع إىل األطفال جيب أال يعترب غاية يف حد ذاته، بل وسيلة تتفاعل الدولة مبوجبها مع األطفال                 : "تأكيد أن 
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 باختاذ ترتيبات   ١٢وتقضي املادة   . ... وتتخذ إجراءاهتا لصاحلهم على حنو يراعي باستمرار إعمال حقوق الطفل         
 .)٣(..."لك أال يكون إشراك األطفال والتشاور معهم عمالً رمزياً وينبغي كذ. متسقة ومستمرة

 من  ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢وحتـث اللجـنة الدول األطراف اليت أبدت حتفظات على تطبيق املواد              -٩٩٧
 .االتفاقية على النظر يف سحبها

بأن تكفل أخذ مشاركة    وتوصـي اللجـنة اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية             -٩٩٨
 .الطفل يف اعتبارها يف جمال التعاون اإلمنائي

 األطفال بصفتهم مشاركني نشطني يف حياة اجملتمع: ١٢ من املادة ١ الفقرة -٢

 املرتل

تشجع اللجنة الدول األطراف على وضع سياسات وبرامج يراد هبا دعم األسرة، وال سيما أسر الفئات                 -٩٩٩
 .املستضعفة

صي اللجنة الدول األطراف مبواصلة تعزيز التثقيف يف جمال املهارات الوالدية ونشر املعلومات على              وتو -١٠٠٠
اآلباء بشأن احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وخباصة حق الطفل يف التعبري عن آرائه، نظراً ملا حتققه من فائدة      

 .لألسرة كلها

 .ن أجل تعزيز مشاركتهم يف اجملتمع مبختلف مستوياتهوتشجع اللجنة اآلباء على دعم أطفاهلم م -١٠٠١

وتسلم اللجنة بأن اهليكل األسري القائم على املشاركة الذي يتيح للطفل التعبري عن آرائه حبرية إمنا ميثل  -١٠٠٢
يف كما يؤدي هذا اهليكل دوراً يف منع العنف واإليذاء          . منوذجـاً هاماً لتشجيع مشاركة األطفال يف اجملتمع عامة        

 .اإلطار املرتيل

 املدرسة

وتكرر . تعترف اللجنة بالدور الرئيسي الذي تؤديه البيئة املدرسية يف تشجيع وتعزيز مشاركة األطفال             -١٠٠٣
ينبغي تشجيع مشاركة الطفل يف     : " بشأن أهداف التعليم من أنه     ١اللجنة ما ذكرته من قبل يف تعليقها العام رقم          

معات املدرسية وجمالس الطلبة، والتثقيف عن طريق األقران والتوجيه املتبادل بني           احلـياة املدرسية، وإنشاء التج    
األقـران، ومشـاركة األطفال يف اإلجراءات التأديبية املدرسية بوصف ذلك جزءاً من عملية تعلم وجتربة إعمال              

 .)٤("احلقوق

                                                      

)٣( CRC/GC/2003/5 ١٢، الفقرة. 
)٤( CRC/GC/2001/1 ٨، الفقرة. 
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. جمانيته وجودته ومالءمته للطفل   وحتـث اللجنة الدول األطراف على كفالة إلزامية التعليم االبتدائي و           -١٠٠٤
 .كما ينبغي للدول األطراف أن تضمن لكل طفل مكاناً يف املدرسة وإمكانية االلتحاق هبا وعدم التسرب منها

وتشجع اللجنة على التشاور الفعلي مع األطفال يف وضع املقررات الدراسية وتقييمها، مبا يف ذلك وضع  -١٠٠٥
وينبغي توفري تعليم يركز على الطفل  . يادة مشاركة األطفال يف عملية التعلم     املـناهج، ألن ذلـك يساعد على ز       

 .ويأخذ يف احلسبان احتياجات األطفال املستضعفني

وتذكـر اللجنة الدول األطراف بالتزامها بضرورة تضمني املقررات الدراسية التثقيف يف جمال حقوق               -١٠٠٦
 من أجل تزويد األطفال بأدوات املعرفة األساسية اليت حيتاجون          اإلنسان بوجه عام ويف جمال االتفاقية بوجه خاص       

يضاف إىل ذلك أن الطلبة العارفني حبقوقهم ميكنهم أيضاً مكافحة التمييز والعنف            . إليها لتعزيز ممارسة حقوقهم   
يق العام رقم   وتشجع اللجنة الدول األطراف على الرجوع إىل التعل       . والعقوبة البدنية يف املدارس مبزيد من الفعالية      

 بشـأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، لالطالع على                   ٨
 .)٥(مزيد من اإلرشادات بشأن االستراتيجيات القائمة على املشاركة للقضاء على العقوبة البدنية

لى منهجيات التعليم القائم على املشاركة      وتدعـو اللجـنة الـدول األطراف إىل تدريب املدرسني ع           -١٠٠٧
وفوائده، وضرورة إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال املستضعفني الذين قد حتملهم أوضاعهم الصعبة على              

 .فيجب إيالء هؤالء األطفال عناية خاصة ومنحهم الفرصة للتعبري عن آرائهم بال خوف. التسرب من املدرسة

 مستوى اجملتمع احمللي

حتـث اللجـنة الدول األطراف، فيما يتعلق باحلق يف املشاركة، على التحول عن اتباع هنج قائم على                 -١٠٠٨
إشـراك األطفال يف مناسبات معينة إىل إشراك األطفال بصفة منهجية يف مسائل السياسة العامة، لكي تكفل هلم                  

وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل     .  متسهم إمكانـية اإلعراب عن آرائهم واملشاركة الفّعالة يف مجيع املسائل اليت          
امتـثال التزامها بضمان مراعاة مشاركة األطفال لدى ختصيص املوارد وإضفاء طابع مؤسسي على آليات تيسري                

 .مشاركة األطفال يف حياة اجملتمع باعتبارها أداة للتنفيذ

ولية الرئيسية عن إعمال حقوق     وتدعـو اللجـنة الدول األطراف إىل حتديد السلطة اليت تتحمل املسؤ            -١٠٠٩
 .الطفل حتديداً واضحاً وضمان إقامة هذه السلطة اتصاالً مباشراً مبنظمات األطفال والشباب من أجل التعامل معها

وتوصـي اللجـنة بأن تعمل املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان أو أمناء املظامل أو املفوضون                 -١٠١٠
يسري سبل اتصال األطفال هبم إلبداء شواغلهم، وعلى رصد موارد كافية من أجل       املعنـيون بشؤون الطفل على ت     

 .إشراك األطفال يف ما يقومون به من رصد إلعمال حقوق الطفل

                                                      

)٥( CRC/C/GC/8. 
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وتوصي اللجنة بإشراك األطفال والشباب مباشرة يف رسم خطط العمل الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل               -١٠١١
وينبغي أن يكفل هذا    . اً بدورهم كأصحاب مصلحة رئيسية يف العملية      وتصـميمها وتنفـيذها وتقييمها، اعتراف     

 .التشاور املفتوح وضع خطط عمل وطنية إلعمال حقوق الطفل تتناسب متاماً مع احتياجاته

وتذكّـر اللجنة الدول األطراف بضرورة توفري التدريب على حقوق الطفل جلميع املوظفني العموميني               -١٠١٢
السياسة احلكومية وتنفيذ الربامج املتعلقة بشؤون الطفل، من أجل تعزيز الوعي حلقوق            الذيـن هلـم يد يف وضع        

 .الطفل وضرورة أخذ آرائه يف االعتبار

واستحسـنت اللجنة اخلطوة اليت أقدمت عليها بلدان عديدة بإنشاء برملانات لألطفال على املستويات               -١٠١٣
هذه املبادرات من فرصة قيمة لالطالع على دقائق العملية الدميقراطية          الوطنـية واإلقليمية واحمللية، نظراً ملا توفره        

إال أن اللجنة حتث الدول األطراف على وضع مبادئ توجيهية          . وإقامـة الصالت بني األطفال وأصحاب القرار      
 ويف وضع واضحة حول كيفية مراعاة اآلراء اليت يبديها األطفال يف هذه املنتديات يف اإلجراءات السياسية الرمسية              

 .السياسة العامة، وعلى ضمان إعطاء األطفال ردوداً مناسبة على مقترحاهتم

. وتشجع اللجنة على إشراك األطفال مباشرة يف رصد إعمال مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية               -١٠١٤
كما حتث األطفال   . قيةوتوصي اللجنة الدول األطراف بإشراك األطفال فعلياً يف عملية االستعراض الدوري لالتفا           

على أداء دور فاعل يف حتديد جوانب حقوق اإلنسان اليت تتطلب مزيداً من االهتمام ويف رصد إعمال املالحظات 
وتدعو اللجنة، بوجه خاص، األطفال إىل املشاركة النشطة يف مسائل السياسة احمللية . اخلتامية على الصعيد الوطين

 .جماالت منها مثالً التعليم والصحة وظروف عمل الشباب ومنع العنفاملتصلة مبخصصات امليزانية، يف 

وتالحـظ اللجنة الدور الذي ميكن أن يؤديه األطفال يف استعراض التشريعات احمللية وتأييد اإلصالح                -١٠١٥
ويف . يالقـانوين لضمان إدراج مبدإ املشاركة إدراجاً مناسباً يف التشريعات، مثل قانون األسرة والقانون اجلنائ               

الـبلدان الـيت مل تعتمد بعد قانوناً للطفل، ميكن أن يؤدي األطفال أنفسهم دوراً حافزاً للترويج النشط للتغيري                   
كما أن املشاركة املنظمة للشباب ميكن أن تساهم مسامهة هامة يف الترويج للتصديق على الصكوك               . التشـريعي 

 .الدولية حلقوق اإلنسان

ر الدور اهلام الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف تيسري املشاركة النشطة لألطفال وتدرك اللجنة وتقدِّ -١٠١٦
كما ترحب اللجنة بزيادة عدد املنظمات اليت يقودها الشباب . والشباب وتنظيمهم على املستويني الوطين والدويل  

 ممارسة حرية تكوين اجلمعيات     ويف هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول األطراف باحلق يف        . يف خمـتلف أرجاء العامل    
 . من االتفاقية١٥املنصوص عليه يف املادة 

وترحـب اللجنة مبا تقدمه املنظمات غري احلكومية من مسامهات هامة يف تعزيز وعي اجملتمع بشأن حق الطفل              -١٠١٧
يز مشاركة الطفل وتيسري    وتشجع اللجنة املنظمات غري احلكومية على مواصلة تعز       . ١٢يف املشاركة الكاملة وفقاً للمادة      

وتشجع اللجنة، بوجه خاص، املنظمات غري احلكومية، مبا فيها   . تـبادل التجارب وأفضل املمارسات على الصعيد الدويل       
الـتحالفات الوطنـية املعنية حبقوق الطفل، على العمل مباشرة مع األطفال يف إطار عملية إعداد التقارير املوازية مبوجب                   

 .أيضاً حضور األطفال جلسات اإلحاطة القطرية اليت تعقد مع اللجنة قبل دوراهتااالتفاقية، وتشجع 
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وتقـترح اللجـنة إيالء مزيد من االهتمام إلجياد سبل جديدة للمشاركة وفقاً لألفضليات اليت يبديها                 -١٠١٨
ر اللجنة باملادة   ويف هذا السياق، تذكِّ   . األطفـال أنفسهم، لكي يتمكن األطفال من اإلعراب عن آرائهم بارتياح          

وترحب اللجنة باجلهود   .  من االتفاقية اليت ترسي حق الطفل يف املشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون              ٣١
 .املبذولة لضمان مشاركة الطفل من خالل التعبري اإلبداعي، مبا يف ذلك املسرح واملوسيقى والرقص

ه وسائط اإلعالم يف تعزيز الوعي حبق الطفل يف التعبري عن           وتعترف اللجنة بالدور األساسي الذي تؤدي      -١٠١٩
آرائـه وحتـث خمتلف أشكال وسائط اإلعالم، مثل اإلذاعة والتلفزيون، على ختصيص مزيد من املوارد إلشراك                 

 .األطفال يف إعداد الربامج ومتكينهم من وضع املبادرات اإلعالمية بشأن حقوقهم وقيادهتا

سسات اليت جتري حبوثاً يف قضايا األطفال ألغراض أكادميية أو سياساتية على أن             وتشـجع اللجنة املؤ    -١٠٢٠
 .تكفل، عند االقتضاء، التشاور الفعلي مع األطفال ومنحهم فرصة للمشاركة مباشرة يف العملية

وحتـث اللجنة الدول األطراف على أن تضع يف اعتبارها مشاركة األطفال يف خمتلف مستويات حياة                 -١٠٢١
تمع، وتشري إىل وجود أوجه تناقض واضحة يف سياقات معينة، كفرض اخلدمة العسكرية على أطفال مل يبلغوا                 اجمل

 .بعد سن الثامنة عشرة واالمتناع يف الوقت نفسه عن منحهم احلق يف التصويت

 حق الطفل يف أن ُيستمع إليه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية: ١٢ من املادة ٢ الفقرة -٣

تذكِّر اللجنة الدول األطراف بأن حق الطفل يف أن ُيستمع إليه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية ينطبق            -١٠٢٢
األطفال املنفصلون عن آبائهم؛ وحاالت احلضانة      : وتشمل هذه احلاالت ما يلي    . على مجيع احلاالت دون أي قيد     

بدين أو االعتداء اجلنسي أو غري ذلك من اجلرائم         والتبين؛ واألطفال املخالفون للقانون؛ واألطفال ضحايا العنف ال       
 .العنيفة؛ وملتمسو اللجوء والالجئون األطفال؛ واألطفال ضحايا النـزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ

وتؤكـد اللجنة أن مجيع األطفال األطراف يف إجراءات قضائية وإدارية جيب إعالمهم بطريقة يسهل                 -١٠٢٣
 .إليهم، وبطرائق إعمال هذا احلق وغري ذلك من جوانب اإلجراءاتفهمها حبقهم يف أن ُيستمع 

وتشري اللجنة على الدول األطراف بإخضاع مجيع الفئات املهنية املناسبة العاملة يف اإلجراءات القضائية         -١٠٢٤
من أصحاب  وينبغي للقضاة وغريهم    .  من االتفاقية  ١٢واإلداريـة لتدريب إلزامي بشأن اآلثار املترتبة على املادة          

 .القرار، كقاعدة عامة، أن يذكروا ويشرحوا بوضوح نتائج اإلجراءات، خاصة إذا ما تعذر مراعاة آراء الطفل

 ١٢وحتث اللجنة الدول األطراف على فحص مجيع القوانني واألنظمة القائمة بغية ضمان إدماج املادة                -١٠٢٥
 .إلدارية احمللية ذات الصلةإدماجاً مناسباً يف مجيع القوانني واألنظمة واألوامر ا

وتطلب اللجنة من الدول األطراف أن تنشئ نظماً متخصصة لتوفري املساعدة القضائية، وذلك من أجل     -١٠٢٦
 .تزويد األطفال األطراف يف إجراءات إدارية وقضائية بالدعم واملساعدة الفنيني
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األشخاص " من االتفاقية تنص على أن   ٢١دة  من املا ) أ(وتالحـظ اللجنة فيما يتعلق بالتبين أن الفقرة          -١٠٢٧
، وهذا أمر ينبغي فهمه يف سياق حق الطفل يف التعبري عن آرائه وإيالئها "املعنـيني قـد أعطوا عن علم موافقتهم   

 .االعتبار وفقاً لسن الطفل ونضجه

جلميع األطراف   "وتذكِّـر اللجنة بأنه يف القرارات املتعلقة بفصل األطفال عن والديهم، جيب أن تتاح              -١٠٢٨
 . من االتفاقية٩ من املادة ٢وفقاً للفقرة " املعنية الفرصة لالشتراك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

اليت  )٦()مبادئ الرياض التوجيهية  (وتذكِّر اللجنة مببادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث           -١٠٢٩
ينبغي أن ُيعهد إىل األحداث بدور نشط ومشاركة يف اجملتمع، وال           " منها على أنه   ٥٠ و ٣٧ و ٣تنص يف الفقرات    

وينبغي إقامة أو ... ينـبغي أن ينظر إليهم على أهنم جمرد كائنات جيب أن ختضع للتنشئة االجتماعية أو للسيطرة     
... لي  تعزيـز منظمات الشباب على املستوى احمللي، ومنحها مركز املشارك الكامل يف إدارة شؤون اجملتمع احمل               

 ".وتطويرها وتنفيذها] اخلطط والربامج[وينبغي إشراك الشباب أنفسهم يف وضع 

قواعد (وتعـيد اللجـنة تأكـيد قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث                 -١٠٣٠
تفهم يتيح للحدث أن يتوجب أن تتم اإلجراءات يف جو من ال" منها على أنه ٢-١٤اليت تنص يف الفقرة  )٧()بيجني

 ".يشارك فيها وأن يعبِّر عن نفسه حبرية

وتذكِّر اللجنة الدول األطراف بأنه لضمان إيالء آراء األطفال املخالفني للقانون االعتبار الواجب، جيب  -١٠٣١
 : من االتفاقية٤٠ و١٢توخي ما يلي لضمان مشاركة األطفال وفقاً للمادتني 

 نية أو غريها من أشكال املساعدة املالئمة؛توفري املساعدة القانو )أ( 

 توفري مساعدة مترجم شفوي جماناً إذا تعذر على الطفل النطق باللغة املستعملة أو فهمها؛ )ب( 

 احترام حياته اخلاصة أثناء مجيع مراحل الدعوى؛ )ج( 

 .االعتراف حبق الطفل يف املشاركة حبرية وعدم إكراهه على اإلدالء بشهادة )د( 

وترحب اللجنة باملسامهة اهلامة يف محاية األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي أو غريه من اجلرائم العنيفة اليت  -١٠٣٢
توفـرها أحكام مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود            

والربوتوكول االختياري   )٨(٢٠٠٥ي لألمم املتحدة يف عام      علـيها، الـيت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماع       

                                                      

 .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة  )٦(
 .١٩٨٥نوفمرب /الثاين تشرين ٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة  )٧(
 .٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٨(
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 ٨التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وال سيما املادة       
 .وحتث اللجنة الدول األطراف على إيالء هذه املعايري اهتماماً خاصاً وضمان تنفيذها العملي. منه

وعلـيه، حتث اللجنة الدول األطراف على ضمان عرض آراء واحتياجات وشواغل األطفال الضحايا               -١٠٣٣
. الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسي أو غريه من اجلرائم العنيفة ومراعاهتا يف اإلجراءات اليت متس مصاحلهم الشخصية               

ي للدول األطراف أن تعتمد وتنفذ قواعد       وباإلضـافة إىل حقـوق األطفال املخالفني للقانون املبينة أعاله، ينبغ          
وإجراءات خاصة باألطفال ضحايا العنف البدين أو االعتداء اجلنسي أو غري ذلك من اجلرائم العنيفة، تكفل تاليف                 
تكرار اإلدالء بالشهادات باستخدام املقابالت املصورة بالفيديو لإلقالل من جتدد الصدمات النفسية، وتكفل إتاحة 

وينبغي احلفاظ على سرية . ة وخدمات صحية ونفسية اجتماعية، وتاليف أي اتصال ال لزوم له مع اجلناةتدابري محاي
 .هوية الضحية، كما ينبغي عند االقتضاء استبعاد اجلمهور ووسائط اإلعالم من قاعة احملكمة أثناء اإلجراءات

لطفل يف املشاركة الكاملة يف سريورة      وتؤكد اللجنة أن السن ال ينبغي أن يكون مانعاً حيول دون حق ا             -١٠٣٤
ويف احلاالت اليت حددت فيها الدول األطراف سناً دنيا حلق الطفل يف أن ُيستمع إىل رأيه، ينبغي اختاذ                  . العدالـة 

تدابـري لضمان مراعاة آراء األطفال الذين مل يبلغوا بعد السن الدنيا، وفقاً لدرجة نضجهم، من جانب مرشدين                  
 .يني آخرين مدربني خصيصاً هلذا الغرضاجتماعيني أو مهن

وتالحظ اللجنة كذلك أن السن ال ينبغي أن يكون عائقاً حيول دون استفادة األطفال من آليات تقدمي                  -١٠٣٥
 .الشكاوى يف إطار نظام العدالة واإلجراءات اإلدارية

حلاالت اليت ينطبق فيها ذلك، وتوصي اللجنة بأن تكفل املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، يف ا -١٠٣٦
 .سهولة استفادة األطفال من آليات تقدمي الشكاوى ومن اخلدمات االستشارية

وتطلب اللجنة إيالء اهتمام خاص حلق الطفل يف أن يستمع إليه يف اإلجراءات اخلاصة باهلجرة الوافدة                 -١٠٣٧
 القواعد واملمارسات، مبا يف ذلك توفري  وطلـب الـلجوء واحلصول على صفة الالجئ باختاذ تدابري تكفل امتثال           

 بشأن معاملة ٦املترمجني الشفويني، امتثاالً كامالً للمتطلبات اليت وضعتها جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم 
 .)٩( منه٢٥األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم، وال سيما الفقرة 

دول األطراف على ضمان إيالء آراء الطفل ومصاحله الفضلى االعتبار الواجب يف مجيع    وحتث اللجنة ال   -١٠٣٨
الظـروف، مبا يف ذلك يف إجراءات العدالة التقليدية ويف عمليات التسوية يف مرحلة ما بعد النـزاع، وبذل ما                   

 .أمكن من جهود لتاليف إيذاء الطفل

                                                      

)٩( CRC/GC/2005/6. 
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  التوصيات اليت ستخضع ملتابعة اللجنة-٤

غـية توفري مزيد من التوجيهات بشأن تنفيذ االتفاقية، تعيد اللجنة تأكيد عزمها على وضع تعليق عام    ب -١٠٣٩
. ، وأمهيتها بوصفها مبدأً عاماً وحقاً جوهرياً، وارتباطها مبواد أخرى من اتفاقية حقوق الطفل             ١٢بشـأن املادة    

ويشكل يوم املناقشة العامة    .  يف مجيع األحوال   وسيتحرى التعليق العام بالتفصيل كيفية إعمال احلق إعماالً متسقاً        
 .ونتائجه، مبا يف ذلك العروض املكتوبة، جزءاً من هذه العملية

وتعترف اللجنة بأمهية مشاركة األطفال يف أعماهلا وتشجع ممثلي األطفال والشباب على تقدمي معلومات  -١٠٤٠
 على ما يضطلع به األطفال من دور هام يف          كما تشدد اللجنة بوجه خاص    . يف إطـار االستعراضـات الدورية     

 .التشجيع على تنفيذ املالحظات اخلتامية على الصعيد الوطين ورصد تنفيذها

وتـبقى اللجنة ملتزمة باستطالع سبل تعزيز مشاركة األطفال يف أعماهلا، وتشجع بوجه خاص على                -١٠٤١
 .بل الدورة مع ممثلي اجملتمع املدينزيادة مشاركة األطفال يف جلسات اإلحاطة القطرية اليت تعقد ق

  يوم املناقشة العامة املقبل-ثامناً 

 ختصيص يوم مناقشتها العامة يف ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩ املعقودة يف ١١٩٩قررت اللجنة يف جلستها  -١٠٤٢
 . من االتفاقية٤ للمادة ٢٠٠٧عام 

  االجتماعات املقبلة-تاسعاً 

 :مال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنةفيما يلي مشروع جدول األع -١٠٤٣

 .إقرار جدول األعمال -١ 
 .املسائل التنظيمية -٢ 
 .تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣ 
 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 
 .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة -٥ 
 .اليب عمل اللجنةأس -٦ 
 .التعليقات العامة -٧ 
 .االجتماعات املقبلة -٨ 
 .مسائل أخرى -٩ 

  اعتماد التقرير-عاشراً 
 يف مشروع التقرير عن دورهتا      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٩ املعقودة يف    ١١٩٩نظرت اللجنة يف جلستها      -١٠٤٤

 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. الثالثة واألربعني
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 ألولاملرفق ا

 أعضاء جلنة حقوق الطفل
 اسم العضو بلد اجلنسية

 ** ثاين- غالية حممد بن محد آل السيدة قطر

 **السيدة جويس أليوش كينيا

 *السيدة أليسون أندرسون جامايكا
 *السيد جاكوب إغبريت دوك هولندا
 *السيد كامل فياليل اجلزائر
 *السيدة مشرية خطاب مصر
 *السيد حامت قطران تونس
 *السيد لوتار فريدريش كرامبان أملانيا

 **السيدة يانغي يل مجهورية كوريا
 *السيد نوربرتو ليفسكي األرجنتني
 *السيدة روزا ماريا أورتيز  باراغواي 

 *السيدة آوا ندي ودراوغو بوركينا فاسو
 **السيد ديفيد برنت بارفيت كندا
 **السيد أويش بوالر أوغندا

 ** كمال صديقيالسيد بنغالديش
 **السيدة لوسي مسيث النرويج

 ** ساهوفيتش-السيدة نيفينا فوكوفيتش  مجهورية صربيا
 **السيد جان زرماتن سويسرا

 

                                                      

 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  **
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 املرفق الثاين

 يوم املناقشة العامة

  حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه-التكلم واملشاركة واختاذ القرار 

 خمطط عام

 أثناء دورهتا   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥وم املناقشة العامة السنوي الذي ستعقده يف        ستكرس جلنة حقوق الطفل ي     -١
ولقد قررت اللجنة تناول    ".  حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه       -التكلم واملشاركة واختاذ القرار   "الثالثة واألربعني ملوضوع    

 . من نظامها الداخلي٧٥ادة عمالً بامل) ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-١٢(هذا املوضوع يف دورهتا األربعني 

والغـرض املنشود من أيام املناقشة العامة هو التشجيع على تفهم مضمون االتفاقية واآلثار املترتبة عليها                 -٢
وتعتمد اللجنة توصيات بعد إجراء املناقشة آخذة يف االعتبار . تفهماً أكرب يف سياق بعض املواد أو املواضيع املعينة       

دعـى ممثلو احلكومات، وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة            وُي. املسـائل املطـروحة   
ووكاالهتا املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن األطفال واخلرباء           

 .بصفتهم الشخصية، إىل حضور االجتماعات

 هنج يوم املناقشة العامة وأهدافه

ت اللجنة باستمرار، لدى النظر يف تقارير الدول األطراف املقدمة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ركز -٣
عـلى أمهية حق الطفل يف التعبري عن آرائه يف مجيع األمور اليت متسه، مع إيالء تلك اآلراء االعتبار الواجب وفقاً                     

وذلك . ادئ العامة األربعة املكرسة يف االتفاقية     وعينت اللجنة هذا احلق بوصفه مبدأ من املب       . لسن الطفل ونضجه  
 وتنفيذ املواد األخرى من االتفاقية كلّ ال يتجزأ وأن احلق املكرس يف تلك املادة هو حق                 ١٢يعين أن تنفيذ املادة     

 .من حقوق الطفل قائم بذاته يف الوقت نفسه

 :ولذلك فالغرض املنشود من يوم املناقشة العامة هو -٤

  ١٥ و١٣ و١١ و١٠ و٩ و٦ و٣وال سيما املواد (؛ وصلتها باملواد األخرى    ١٢ملادة  حبـث مغـزى ا     -
 مشاركة -، وحبـث ما يترتب عليها من أثر يف مشاركة األطفال    )٣١ و ٣٠ و ٢٢ و ٢٠ و ١٩ و ١٦و

  يف مجيع جوانب حياة اجملتمع؛-فردية ومجاعية 

 تتسم باألولوية مما جيب تناوله التركيز على تعيني ما يوجد من نواقص وممارسات محيدة ومسائل -
لكـي يتمتع الطفل حبقه يف أن يستمع إىل آرائه ويف أن تؤخذ تلك اآلراء يف االعتبار متتعاً أكرب                  

 بصورة مطابقة ألحكام االتفاقية؛

تشجيع مشاركة الطفل وتعزيز الفرص املتاحة ل ـه على مجيع املستويات، يف البيت، واملدرسة،               -
 .اجملتمع مبعناه الواسع، وكذلك يف حاالت الطوارئ وأثناء النـزاعات وبعدهاواجملتمع احمللي و
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وقررت اللجنة، تيسرياً ملناقشة تلك املسائل مناقشة متعمقة، إنشاء فريقني عاملني يركزان على املوضوعني  -٥
 :الفرعيني التاليني

 ية واإلداريةحق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائ: الفريق األول

سريكز هذا الفريق على حق الطفل الفردي يف أن ُيستمع إىل آرائه يف أي إجراءات قضائية أو إدارية متسه  -٦
وقد تتصل تلك اإلجراءات بالقانون املدين واجلنائي أو مبسائل األسرة          . ١٢عـلى النحو املنصوص عليه يف املادة        

وسيقوم الفريق العامل، . اهلجرة، والدراسة، ضمن أمور أخرىوالـرعاية الـبديلة، واحلماية، والصحة، وشؤون      
بصفة خاصة، بتوضيح كيفية إعمال هذا احلق يف الوقت احلاضر وحتديد العقبات الرئيسية اليت تعوق إعماله وما إذا 

 :كما سيتناول أسئلة معينة تشمل ما يلي. كان جيب وضع معايري خاصة

ليت جيب وضعها إلتاحة الفرصة لألطفال كي ُيستمع إىل آرائهم ما هي اآلليات والتدابري العملية ا -
 بصورة مالئمة ومعقولة؟ وما هو التدريب الالزم ومن هي اجلهات املستهدفة به؟

إىل أي مدى يشمل حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائية أو اإلدارية حقه يف                   
 القرارات؟ وهل ميكن للطفل أن يتنازل عن حقه يف أن           أن يـبلغ بالقرارات املتخذة وبتنفيذ تلك      

 ُيستمع إىل آرائه؟

َمـن هي اجلهة اليت حتدد مىت ميكن اللجوء لتلك اآلليات لضمان حق الطفل يف أن ُيستمع إىل                   -
 ، وعلى أّي أساس؟"آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه"آرائه، وكيف توىل 

ددة وأحكام قانونية لضمان حق الطفل يف أن ُيستمع إليه كشاهد يف دعوى             هل تلزم أية إجراءات حم     -
قانونية؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي التدابري اليت ينبغي األخذ هبا؟ وهل ختتلف األحوال يف هذا                 

 الصدد إن كانت الدعوى مدنية أم جنائية؟ وإن اختلفت، فما هو وجه االختالف؟

 ملمارسة حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائية            هـل جيب حتديد معايري دنيا      -
 واإلدارية، وكيف ميكن تطبيق تلك املعايري فـي حـاالت الطوارئ وأثناء النـزاعات وبعدها؟

 األطفال كمشاركني نشطني يف اجملتمع: الفريق الثاين

، كاألسرة واملدرسة واجلمعيات    سـريكز هـذا الفريق على حق الطفل يف التعبري عن رأيه يف أطر شىت               -٧
 من ١٥ و ١٣وتتسم املادتان   . والشؤون السياسية، وحقه يف املشاركة بنشاط يف عملية اختاذ القرار يف تلك األطر            

وسيتناول الفريق العامل األطفال باعتبارهم أفراداً وباعتبارهم جمموعة        . االتفاقـية بأمهـية خاصة يف هذا السياق       
رفة الوضع احلايل هلذا اجلانب األوسع من جوانب مشاركة الطفل يف اجملتمع، ولتعيني             كمـا سيسعى ملع   . حمـددة 

وسيأخذ يف االعتبار أثر احلركات     . العقبات الرئيسية اليت تعوق مشاركة الطفل بنشاط، وحتديد سبل املضي قدماً          
 :اوهلا ما يليوتشمل األسئلة اليت سيتن. االجتماعية يف تعزيز حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه

 وما هو تقييمهم هلذه املشاركة؟) أمثلة ملموسة(كيف شارك األطفال بنشاط يف اجملتمع  -
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كـيف ومـىت ميكن أن تتحول مشاركة األطفال املباشرة من جمرد استشارة إىل شراكة نشطة؟                -
 وكيف ومىت ميكن تعبئة األطفال لكي يبادروا إىل اختاذ إجراء أو إطالق مشروع؟

  اآلليات اليت ميكن أن ُتنشأ لتشجيع مشاركة األطفال يف املدارس واجلمعيات واجملتمع؟ما هي -

 كيف ميكن تقييم فعالية مشاركة األطفال؟ -

 كيف ميكن هتيئة بيئة مؤاتية لتمكني األطفال من املشاركة؟ -

 أو االعتراف   هل ينبغي منح اجملموعات واملنظمات اليت يترأسها األطفال والشباب مركزاً قانونياً           -
 هبا قانوناً؟

 هل ينبغي متكني األطفال من املشاركة الكاملة يف العمليات السياسية قبل إمتام الثامنة عشرة من العمر؟ -

 األطفال كمشاركني نشطني يف يوم املناقشة العامة

 .ةشبكاهتم كمشاركني يف يوم املناقشة العام/يوصى، حيثما أمكن، بإدراج األطفال ومنظماهتم -٨

 املشاركة يف يوم املناقشة العامة

أيـام املناقشـة العامة هي اجتماعات سنوية عامة ُيدعى إليها ممثلو احلكومات، وهيئات األمم املتحدة                 -٩
ووكاالهتا املتخصصة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها اجلماعات الشبابية             

وسيعقد االجتماع خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة يف مقر مفوضية األمم . الشخصيةوكذلك اخلرباء بصفتهم 
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥يوم اجلمعة، ) قصر ويلسون، جنيف(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

.  ومفتوح ويـراد من شكل تنظيم يوم املناقشة العامة متكني املشاركني من تبادل اآلراء يف إطار حوار صريح                 -١٠
. لكـن، وبسبب القيود الزمنية املفروضة، تطلب اللجنة إىل املشاركني تفادي اإلدالء ببيانات رمسية يوم املناقشة العامة                

كما يهم اللجنة،   . وترحب اللجنة بتقدمي مسامهات خطية عن املسائل واملواضيع املشار إليها، ضمن اإلطار املبني أعاله             
بشأن الصعوبات الرئيسية، واملمارسات احلميدة، واجملاالت اليت ميكن )  األطفال أيضاًمن(بصفة خاصة، تلقي معلومات 

 .فيها اختاذ إجراء خبصوص مشاركة األطفال يف الفريقني العاملني وطرائق تنفيذ هذا اإلجراء

 : إىل العنوان التايل٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠وينبغي إرسال املسامهات إلكترونياً قبل حلول  -١١

CRCgeneraldiscussion@ohchr.org 

Secretariat, Committee on the Rights of the Child 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UNOG-OHCHR 

CH-1211 Geneva 10 

Switzerland 
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 النتائج املتوقعة

وُيتوقع . ستعتمد اللجنة توصيات على أساس العروض املقدمة عن املوضوع ومداوالت الفريقني العاملني            -١٢
أن يسمح يوم املناقشة العامة والتوصيات اليت سيتمخض عنها بتعيني مسائل حمددة وشواغل رئيسية ينبغي التعمق                

، وهو ما تعكف عليه ١٢ تعليق عام على املادة      يف دراستها، كما ُيتوقع أن يتيح مدخالت يستفاد منها يف صياغة          
 ).اليونيسيف(اآلن اللجنة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 احلصول على معلومات إضافية؟

لـلمزيد مـن املعلومات عن تقدمي العروض والتسجيل، يرجى االطالع على املبادئ التوجيهية املبينة يف                 -١٣
 :ترنتصفحة اللجنة على شبكة اإلن

 http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm. 
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Annex III 

REPRESENTATIVES OF STATES PARTIES, ORGANIZATIONS AND  
BODIES REGISTERED FOR PARTICIPATION IN THE DAY OF  
 GENERAL DISCUSSION 

To speak, participate and decide - the child’s right to be heard 

Representatives of States parties to the Convention 

United Nations bodies and agencies and other intergovernmental organizations 

Council of Europe 
Direction du développement et de la coopération, 
Economic Community of West African States - COWAS, 
Flemish Ministry for Culture, Youth, Sport and Media 
Foreign Affairs and International Trade, Canada 

Ombudsmen and Commissioners for Children 

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People, Norwegian Ombudsman for 
Children, Office of the Commissioner for Human Rights Council of Europe 

Non-governmental organizations, other organizations, institutions, academia and individuals 

Alliance Internationale des Femmes, Aparajeyo-Bangladesh, Article 12 in Scotland, Asamblea 
permanente por los Derechos Humanos, Associazione Camina, Barnardos Disabled 
Children & Young Persons Participation Project, Bernard van Leer Foundation, Canadian 
International Development Agency/Children’s Rights and Protection Unit, Catholic University of 
Leuven IAP interdisciplinary and interuniversity network on children’s rights, CDIA, Central 
Union for Child Welfare, Centre for Judeo/Christian Law and Ethics, Centre for the Rights of the 
Child - Ghent University, Centre of Excellence for Youth Engagement and Brock University, Child 
Helpline International, Child Rights information Network (CRIN), Child rights Ombudsman 
institution of the Republic of Lithuania, Children of salvation Ministry, Children’s Law Centre, 
Children’s Law Centre/Save the Children, Children’s Rights Alliance for England, Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, Consulta Circoscrizionale dei Ragazzi 
del Medio Ponente, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Defence for 
children International section the Netherlands, Depart. of Public and International Law, Deutsche 
Liga für das Kind, ECPAT International, ECPAT International Child and Youth Advisory 
Committee, Enfant Droit, Eurochild AISBL - Children in Wales, European Network of Masters on 
Children’s Rights (in coop. with ProNats, ItaliaNats), Faculty of Law, Federation for the Protection 
of Children’s Human Rights, Foster Parents Plan, General Research Institute of the Convention on 
the Rights of the Child, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Gruppo di 
Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Human Rights Centre of 
Ghent University, IAP Children’s Rights Network, IFEJANT, In Defence of the Child C/O : 
Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), India Alliance for Child Rights (National Coalition for 
CRC Review and Reporting), International Federation of Social Workers, International Foster Care 
Organization, International Foster Care Organization (IFCO) Quality4Children Project (Q4C), 
International Movement ATD Fourth World/Taipori International, International Service for Human 
Rights, International Social Service/International Reference Centre for the Rights of Children 
Deprived of their Family, ITALIANATs Association, Jamaica Coalition on the rights of the child, 
Karlstad University, Kinderrechtcoalitie, Knowing Children, La Familia Latina Unida, Lawstudent, 
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Lus Primi Viri International Association IPV, MIIDAN Educational Trust - Plan International, 
Municipality of Genoa, National Coalition for the implementation of the UN Convention on the 
Rights of the Child in Germany, NGO Group, Norwegian Centre for Child Research, Norwegian 
Youth Council, Office des Ecoles en Santé - Student in the Executive Masters in Children’s Rights, 
Paediatrician, Pestalozzi Children�s Foundation, PhD Candidate researching Article 12, PIDIDA, 
Plan International, Plan International El Salvador, Plan International Ghana, Plan International 
India, Plan International Kenya, Plan International Norway, Plan International Regional Office for 
Asia, Plan International Senegal, Plan International Sweden, Plan International Zimbabwe, 
PLATAFORMA NACIONAL, Play-a-part, PRESS-Save the children Youth Norway, Public Health 
Agency of Canada, Quality4Children, Red Nacional de Ninos, Save the children, Save the Children 
Denmark, Save the Children UK, Save the Children Norway, Save the Children Sweden, Save the 
Children Sweden in East Asia and Southeast Asia and Pacific Region, Save the Children Wales - 
UK, Save the Children Youth Denmark, SOS-Kinderdorf International, Sozialdepartement Stadt 
Zurich, State Child Rights Protection and adoption service Ministry of Social Security and Labour, 
Street Law Inc., Student, Student, UNICEF, Université Catholique de Louvain, World Vision, 
World Vision Canada, World Vision Regional Office for the Latin America and Caribbean Region, 
Youth for Human Rights International. 



CRC/C/43/3 
Page 230 

 

Annex IV 

LIST OF SUBMISSIONS TO THE DAY OF GENERAL DISCUSSION 

“To speak, participate and decide - the child’s right to be heard” 

Children’s Submissions 

(1) Iraqi Children’s Art Exchange Project (Iraq) 
Art gives children a voice 

(2) Emily Middleton (UK) 
Youth participation in the UK- bureaucratic disaster or triumph of child rights? 

(3) Children’s Rights Alliance for EnlandWritten submission from CRAE Young People’s 
Panel 

(4) Peaceways - Young General Assembly Secretariat 
Statement from the Young General Assembly 

NGO submissions 

(1) Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (Belgium) 
Development of a self-reflective instrument for youth care workers focused on participation 
(Summary) 

(2) Dr. Ruben D. Efron, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina) 
Niños/as y Jovenes como protagonistas en los procesos de cambio. Effectos en la subjectividad 

(3) Saskatchewan Children’s Advocate Office (Canada) 
Saskatchewan Children’s Right to Participate and be Heard in Child Welfare Proceedings 

(4) Lebanese Association of SOS Children’s Villages (Lebanon) 
Listening to the Views of Children: the Alternative Care context 

(5) Perhaps ... Kids Meeting Kids 
Contribution to the 2006 Day of General Discussion 

(6) Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (Belgium) 
Group 1: Hearing Children in the Belgian Law - Group 2: Participation on Community Level 

(7) Article 12 in Scotland (UK/Scotland)  
Children and Young People as Active Participants in Society 

(8) Central Union for Child Welfare (Finland)  
Children Have the Right to Quality Media 

(9) World Vision International 
- Submission to the Committee on the Rights of the Child’s Day of General Discussion 
- Propuesta de Visión Mundial Internacional al Comité de los Derechos del Niño para el Día de 
  Debate General 

(10) HAQ Centre for Child Rights (India)  
Children’s Right to be Heard in Judicial Processes 
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(11) Disabled Children and Young Peoples Participation Project 
UNCRC Day of General Discussion  

(12) Defence for Children International (Netherlands)  
The right of participation in immigration law, the Dutch experience 

(13) Don’t Just Tick the Box! 
Contribution to the 2006 Day of General Discussion 

(14) Flemish Child Friendly Cities Network (Belgium) 
Children and Local Elections 

(15) IAP Research Network (Belgium) 
Group 1: Some difficulties arising from CRC Article 12 - Group 2: Methods of Implementing 
Participation Rights of Children 

(16) Northern Ireland Commissioner for Children and Young People (UK/Northern Ireland) 
Submission to the 2006 Day of General Discussion 

(17) Plan (Togo) 
Contribution des enfants au développement communautaire: Cas des zones d’Intervention 
de l’ONG Plan Togo 

(18) National Coalition for the Implementation of the UNCRC in Germany (Germany) 
The Participation of Children and Young People in National and International Conferences and 
Meetings 

(19) Child Helpline International 
Children’s Participation at Children’s Helplines Around the World 

(20) Quality 4 Children Project 
Involvement of young people in the Quality for Children project 

(21) Canadian Child Care Federation (Canada) 
To Speak, Participate and Decide - the Child’s Rights to be Heard 

(22) Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos, Comisión de Niñez, Adolescencia y 
Familia 
Escuchar a niños, niñas y adolescentes; un proceso que se construye 

(23) PRESS - Save the Children Youth Norway (Norway) 
Contribution to the Day of General Discussion 2006 - Brochure PRESS 

(24) Child Watch  
Understanding and contextualising children’s real participation 

(25) Centre of Excellence for Youth Engagement, Brock University (Canada) 
Why am I told to act like an adult and then treated like a child?: Children’s participation rights in 
Canada - Recommendations 

(26) Ius Primi Viri and Centre for Human Evolution Studies 
To Educate Human Dignity during Childhood - English/Español/Français 

(27) Equality Commission for Northern Ireland 
Response to the UNCRC Day of General Discussion on the Child’s Right to be Heard 
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(28) Save the Children - Wales programme 
Children as Active Participants in Welsh Society 

(29) ECPAT - International Secretariat 
Reports on the Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of 
Children in Indonesia, Bangladesh, Nepal and India 

(30) Cecodap (Venezuela) 
Participacion politica de niñas, niños y adolescentes 

(31) Committee for Legal Aid to the Poor (India) 
Rights of Children to be Heard 

(32) Save the Children Youth Denmark 
Case studies from Save the Children Youth Denmark 

(33) International Foster Care Organization  
Submission for the 2006 Day of General Discussion 

(34) ISEGORIA (Argentina) 
Dia de Debate General: Documento de trabajo 

(35) Cecodap (Venezuela) 
El derecho a ser escuchado es el derecho a ser reconocido 

(36) PRONATs and ITALIANATs (Europe) 
Statement on Child Participation for the UNCRC Day of General Discussion 

(37) Plan International - HQ 
Children and the media: Recommendations for the 2006 Day of General Discussion - 
Recommendations (summary) 

(38) Pidida - Italian Coalition on the Rights of the Child and the Adolescent (Italy) 
Contribution to the Day of General Discussion 2006 - Working Group 2 

(39) Children’s Law Centre and Save the Children (Northern Ireland) 
- Paper submitted to the UN Committee on the Rights of the Child for its 2006 Day of General 
  Discussion 
- Second paper 

(40) Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children (Ireland) 
Children as active participants in society 

(41) UNICEF (Belgium) 
What Do You Think? Children reporting on children’s rights 

(42) Creative Exchange 
A new model for children and young people’s participation 

(43) Group of NGOs in Latin America  
Recomendaciones al Comité de los derechos del niño sobre el derecho de los niños a ser 
escuchados 

(44) India Alliance for Child Rights (India) 
India’s children express their vision of a nation fit for them 
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(45) Tapori International  
Children as Actors in the Fight against Poverty and Exclusion - English/Français 

(46) Children’s Rights International (Ghana)  
What is the Language of Judiciary in Children’s Rights? 

(47) Save the Children Sweden - Regional Programme for Latin America and the Caribbean 
Recomendaciones al comité de los derechos del niño sobre el derecho de los niños a ser 
escuchados 

(48) International Bureau for Children’s Rights 
The UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime and the 
Right to Be Heard 

(49) UNICEF Malaysia 
- Implementation of article 12 in the juvenile justice system in Malaysia 
- Child participation: the Malaysia experience 

(50) First Nations Child and Family Caring Society 
Speak, Participate and Decide: The Child’s Right to be Heard 

(51) Justice for Children and Youth (Canada) 
Children’s Right to be Heard in Canadian Judicial and Administrative Proceedings 

(52) PRIAS 
Pianificazione delle politiche cittadine e delle azioni per e con l’infanzia e l’adolescenza 

Individual submissions 

(1) Priscilla Alderson (UK) 
Babies’ Rights to be Heard 

(2) Prof. Dr. Mechthild Wolff and Sabine Hartig (Germany) 
Participation of Children and Youth in Residential Care 

(3) Ellen Murray (Canada)  
Fostering Participation of Children in School Settings 

(4) Ed O’Brien (US)  
The Importance of Student Voice: An Examination of Student Decision-Making in the US 

(5) Derek Sheppard 
Contribution to the 2006 Day of General Discussion 

----- 

 


