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 املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -   ًأوال 

 دول األطراف يف االتفاقية ال-ألف 

                              ، تاريخ اختتام الدورة الثانية     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢                                                         بلـغ عـدد الـدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            - ١
         تشرين    ٢٠          املؤرخ     ٢٥ /  ٤٤                                                        وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها           .           ً    دولة طرفاً     ١٩٢                   واألربعـني للجنة،    

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

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

                                                                                                      ويف الـتاريخ نفسـه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل             - ٢
     ١٢١                                    دول، وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه    ١٠٧                                                             املـتعلق باشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه   

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

          ودخل هذا    .        دولة    ١١٤                                   وبلغ عدد الدول اليت وقعت عليه                دول،      ١٠٧                                                     األطفـال يف املـواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه           
                                                         وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني         .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                             الـربوتوكول حيز النفاذ يف      

             إليهما يف       ُ                                                ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام           ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٦٣ /  ٥٤                       لالتفاقـية يف القرار     
                                                                      وتوجـد قائمة مستكملة بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني             .     ٢٠٠٠         يونـيه    /           حزيـران   ٥              نـيويورك يف    

  .org.un.untreaty://http و  org.ohchr.www  :                                                 االختياريني أو انضمت إليهما على أحد املوقعني التاليني

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

    ١٥                                                                 الثانية واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                                             عقـدت جلـنة حقوق الطفل دورهتا       - ٣
    انظر (                                    ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة         .        جلسة   ٣٧               وعقدت اللجنة     .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢          مايو إىل    /      أيـار 

(CRC/C/SR.1121 to SR.1157سرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني                                           .  

  العضوية واحلضور-جيم 

                      السيد ألووش والسيدة     :    ّ                                                                          تعذّر على عضوين حضور الدورة الثانية واألربعني للجنة، وهذان العضوان مها           - ٤
                    ومل يتمكن من حضور      .                                                                             وتـرد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء تبني مدة واليتهم              .          أندرسـون 

  ؛  )     يونيه /         حزيران  ٢- ١       مايو و  /       أيار   ٣١-  ٣٠    و   ٢٢ (                                                                الـدورة بأكملها كل من السيدة غالية حممد بن محد آل ثاين             
   ٢  -      مايو   /       أيار   ٢٩ (                       ؛ والسيد حامت قطران      )     يونيه /         حزيران  ٢          مايو إىل    /         أيـار    ٢٩ (                           والسـيدة مشـرية خطـاب       

    ).     مايو /      أيار  ١٦-  ١٥ (                  ؛ والسيدة يانغي يل  )     يونيه /      حزيران

                  ية حلقوق اإلنسان،                              مفوضية األمم املتحدة السام     :                                                         وكانـت هيـئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة          - ٥
  .                                          ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )         اليونيسيف (                           ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
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                                             منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة        :                                                 ً        وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاً        - ٦
  .      لعاملية                ، ومنظمة الصحة ا )        اليونسكو (                        للتربية والعلم والثقافة 

  :                ً                                 وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية - ٧

                            منظمات ذات مركز استشاري عام

  -                                     احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني          ، و                    اجمللس الدويل للمرأة      ، و                                      االحتـاد الدويل لنقابات العمال احلرة     
  .       الدولية            منظمة زونتا    ، و                          لتحالف 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     الحت ا          ، و          القانونية                  للعامالت يف املهن    

  .                           نظمة العاملية ملناهضة التعذيب     ، وامل                                     العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة

            منظمات أخرى

  .              قية حقوق الطفل                                                                            شبكة العمل الدويل من أجل أغذية األطفال، وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفا

  جدول األعمال-دال 

                                  جدول األعمال التايل على أساس          ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٥               املعقودة يف        ١١٢١                           أقـرت اللجنة يف جلستها       - ٨
  :(CRC/C/42/1)                  جدول األعمال املؤقت 

                  إقرار جدول األعمال - ١

                 املسائل التنظيمية - ٢

                              تقدمي التقارير من الدول األطراف - ٣

            لدول األطراف                النظر يف تقارير ا - ٤

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

                  أساليب عمل اللجنة - ٦

                 التعليقات العامة - ٧

                 االجتماعات املقبلة - ٨

  .          مسائل أخرى - ٩
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  الفريق العامل ملا قبل الدورة-هاء 

    ٣٠                                                               ، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من                 ً                                       وفقـاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل        - ٩
                                                                 وشارك يف الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء السيدة آل ثاين            .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٣           يناير إىل    /                كـانون الـثاين   

            لية، ومنظمة           ً                                                                    وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدو  .          والسيدة يل
                 ، ومفوضية األمم    )        اليونسكو (                                                    ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         )         اليونيسيف (                           األمـم املـتحدة للطفولة      

                 ً                                وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة املنظمات غري          .                                                          املـتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة الصحة العاملية       
  .                                             ل، وممثلون عن منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىت                                 احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطف

                  من االتفاقية، من   ٤٥   و  ٤٤                                                                             والغـرض من الفريق العامل ملا قبل الدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني        -  ١٠
           ناقشتها مع                                                                 ً                               خالل قيامه يف املقام األول باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديده مسبقاً املسائل الرئيسية اليت قد تلزم م

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

             وعقد الفريق    .  َ   َّ                                                                                          وَتولَّـى السيد جاكوب إيغربت دوك والسيدة مشرية خطاب رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة               -  ١١
                                                                    رضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقرير األويل لتركمانستان                                                             جلسـة حبـث فـيها قوائـم املسـائل الـيت ع               ١١

(CRC/C/TKM/Q/1)            التفـيا    (                                                        ، والـتقارير الدوريـة الثانـية ألربعـة بلـدان         (CRC/C/LVA/Q/2)   وجزر مارشال                
(CRC/C/MHL/Q/2)      ومجهوريـة ترتانيا املتحدة                              (CRC/C/TZA/Q/2)   وأوزبكستان               (CRC/C/UZB/Q/2)(   والتقارير ،             

ــ ــدان         الدوري ــثالثة بل ــثة ل ــيا  (                            ة الثال ــنان   ) (CRC/C/COL/Q/3           كولومب ــيك (CRC/C/LBN/Q/3)         ولب             واملكس
(CRC/C/MEX/Q/3)(           والـتقارير األولية املقدمة إىل اللجنة بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقة ،                                                                                                 

  (CRC/OPAC/CAN/Q/1)          وكندا   (CRC/C/OPAC/BEL/Q/1))        بلجيكا   (                                          بإشـراك األطفـال يف النـزاعات املسلحة        
                    ، وبشأن الربوتوكول    )(CRC/C/OPAC/SLV/Q/1)               والسلفادور   (CRC/C/OPAC/CZE/Q/1)                         واجلمهوريـة التشـيكية     

 (CRC/C/OPSC/QAT/Q/1)     قطر   (                                                                                     االختـياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية             
ــيا  ــربوتوكولني    وآ  ) (CRC/C/OPSC/TUR/Q/1)         وترك ــال ال ــأن ك ــلندا بش    (CRC/C/OPAC/Q/ISL/Q/1                                   يس

                                                                                  وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب تقدمي ردود     . CRC/C/OPSC/ISL/Q/1) و
  .         إن أمكن    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ٥                                               خطية على املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل يوم 

  تنظيم العمل-واو 

        ، وكان      ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٥                 املعقودة يوم        ١١٢١                                                     نظـرت اللجـنة يف مسألة تنظيم العمل يف جلستها            - ٢ ١
  .      ً                                                                                           معروضاً عليها مشروع برنامج عمل دورهتا الثانية واألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة
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  االجتماعات العادية املقبلة-زاي 

          واجتماع     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩     إىل   ١١                         الثة واألربعني يف الفترة من                               قـررت اللجـنة عقد دورهتا الث    -  ١٣
   ٦       إىل    ٢                 فـي الفترة من      )                             ً    والدورة اخلامسة واألربعني جزئياً    (                                                      فـريقها العامل ملا قبـل الدورة الرابعة واألربعني         

  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول

                َّ                    التقارير املقد مة من الدول األطراف-     ً ثانيا  

 ارير تقدمي التق-ألف 

  (CRC/C/42/2)        ِّ                                                                               كانـت مذكِّـرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير                -  ١٤
  .                 معروضة على اللجنة

  ُ                                                                                                           وأُبلغـت اللجـنة بأن األمني العام تلقى يف الفترة املتخللة لدورتيها احلادية واألربعني والثانية واألربعني                -  ١٥
  .(CRC/C/MDV/3)                             قريرين الدوريني الثاين والثالث                              لتقرير ملديف املوحد الشامل للت

       ُ                                                                                                          وكذلـك أُبلغـت اللجنة بتلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق                 -  ١٦
  (CRC/C/OPAC/SWE/1)            والسويد   (CRC/C/OPAC/NOR/1)         النرويج    :                                         باشـراك األطفـال يف النـزاعات املسلحة      

  .(CRC/C/OPAC/KGZ/1)           وقريغيزستان 

  ُ                ً                                                                                وأُبلغت اللجنة أيضاً بتلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق  -  ١٧
  (CRC/C/OPSC/KGZ/1)           قريغيزستان    :                                                                      ببـيع األطفـال وبغـاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           

  .(CRC/C/OPSC/UKR/1)    نيا         وأوكرا(CRC/C/OPSC/SDN/1)         والسودان 

       ً    تقريراً    ١٩       ً      ً      ً       تقريراً دورياً ثانياً و      ٩٩       ً      ً      تقريراً أولياً و      ١٩٠   ،      ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢                       وقد تلقت اللجنة حىت      -  ١٨
       ً      ً      ً           تقريراً أولياً مقدماً مبوجب       ١٨                       وكذلك استلمت اللجنة      .        ً   تقريراً    ٢٨٩                             ونظرت اللجنة يف ما جمموعه        .      ً      ً  دورياً ثالثاً 

       ً      ً     تقريراً أولياً     ٢٢                                                                       علق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و                                  الربوتوكول االختياري املت  
                    ونظرت اللجنة حىت هذا   .      ً                                                                   مقدمـاً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة  

                                        باشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة             ً      ً      ً                                       تقريراً أولياً مقدماً مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق         ١٣            التاريخ يف   
                                                                                                         تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال               ٩    ويف  

  .               يف املواد اإلباحية

        املادة                                                                                     ونظرت اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني يف التقارير الدورية املقدمة من سبع دول أطراف مبوجب -  ١٩
                                                                                           كما نظرت يف ستة تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك             .                من االتفاقية    ٤٤

                                                                                               األطفال يف النـزاعات املسلحة والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف 
  .             املواد اإلباحية
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                                                                                     تالـية املذكورة حسب تاريخ تلقيها األمني العام هلا معروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية                             وكانـت الـتقارير ال     -  ٢٠
          ؛ والتفيا  )CRC/C/OPSA/ITA/1 (   ، و )CRC/C/OPAC/ITA/1 (           ؛ وإيطاليا  )CRC/C/129/Add.6 (         كولومبيا   :        واألربعني

) CRC/C/83/Add.16(     ؛ وآيسـلندا               ) CRC/C/OPAC/ISL/1 (  و ) CRC/C/OPSA/ISL/1(  ريـة ترتانيا املتحدة          ؛ ومجهو                      
) CRC/C/70/Add.26(  ــندا ــنان  )CRC/C/OPAC/CAN/1 (           ؛ وكـ               ؛ واملكســـيك  )CRC/C/129/Add.7 (            ؛ ولبـ
) CRC/C/125/Add.7(     ؛ والسـلفادور                 ) CRC/C/OPAC/SLV/1(     ؛ وقطـر           ) CRC/C/OPSC/QAT/1(  ؛ وأوزبكستان              
) (CRC/C/104/Add.6 ؛ وتركمانســتان                ) CRC/C/TKM/1(  ؛ وبلجــيكا            ) CRC/C/OPAC/BEL/1(  ؛ وتركــيا            
) CRC/C/OPSC/TUR/1(  ؛ واجلمهورية التشيكية                     (CRC/C/OPAC/CZE/1).  

ُ                                                          من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل حضور                ٦٨    ً          وعمالً باملادة    -  ٢١                                 
                      رهتا التاسعة والثالثني                   املعتمد يف دو    ٩     ً                     ووفقاً ملقرر اللجنة رقم       .                                                 جلسـات اللجـنة اليت تبحث فيها تقارير دوهلم        

                                                                                                   للدول أن ختتار املراجعة التقنية إذا كانت تقدم تقريرها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف 
  .                                                       وقد فضل هذا اخليار كل من بلجيكا واجلمهورية التشيكية وكندا  .                 النـزاعات املسلحة

             وتقرر إرجاء    .                                     لثاين جلزر مارشال بسبب غياب الوفد                                                         وقـررت اللجنة إرجاء النظر يف التقرير الدوري ا         -  ٢٢
   .                                                   النظر يف هذا التقرير يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة

                                               ً                                                               وتتضـمن الفـروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة للنظر يف التقارير،                 -  ٢٣
     وميكن   .                                            رورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حمددة                                                               مالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الض        

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

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف -     ً ثالثا  

 كولومبيا: املالحظات اخلتامية

       ١١٤٧            يف جلستيها     ) CRC/C/129/Add.6         الوثيقة   (                                             لجنة يف التقرير الدوري الثالث لكولومبيا               نظرت ال  -  ٢٤
          ، واعتمدت     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦             املعقودتني يف CRC/C/SR.1149)   وCRC/C/SR.1147              انظر الوثيقتني    (    ١١٤٩ و

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢            ، املعقودة يف     ١١٥٧         يف جلستها 

  مقدمة- ألف

                                                                                                            ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف وبالردود الكتابية التفصيلية على قائمة              -  ٢٥
                                                  كما ترحب باحلوار الصريح واملفتوح مع وفد رفيع           ). CRC/C/COL/Q/3         الوثيقة   (                               املسـائل اليت وضعتها اللجنة      

   .                         ً     ً  طفال يف الدولة الطرف فهماً تاماً                                              املستوى يشمل عدة قطاعات، مما أتاح هلا فهم حالة األ
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  والتقدم الذي أحرزتهالطرف الدولة تدابري املتابعة اليت اختذهتا -باء 

  :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -  ٢٦

                                     ، بتدمري األلغام األرضية التابعة للجيش؛    ٢٠٠٤        ، يف عام      الطرف       الدولة     قيام   ) أ ( 

                                                          ال وتنفيذ خطط عمل وطنية بالتعاون مع الربنامج الدويل                                             املبادرات املتعلقة مبكافحة عمل األطف      ) ب ( 
                                                   ملنظمة العمل الدولية املتعلق بالقضاء على عمل األطفال؛

                                                                                           القـرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية بشأن املسؤولية يف جمال مساعدة السكان املشردين              ) ج ( 
T-025) ٢٠٠٤       لعام     (   واإلباحة اجلزئية لإلجهاض                      C-355) ؛ )    ٢٠٠٦       لعام  

                                                                                    التشريعات املتعلقة مبكافحة استغالل األطفال يف اجلنس وإنتاج املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية،   ) د ( 
  ؛    ٢٠٠١       لعام    ٦٧٩                         وذلك باعتماد القانون رقم 

  .                                                                                وجود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا، وتعاون الدولة الطرف معها        ) ه ( 

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

                                                                                 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، يف   ) أ ( 
                                                                                   ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال               ٢٠٠٥       يونيه   /           حزيـران    ٢٥

  ؛    ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١               واد اإلباحية، يف                    واستغالل األطفال يف امل

                                                                                         بـروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية              ) ب ( 
   ؛     ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب ٤                                              األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

                                          املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل،     ٧٣  ١٩         لعام      ١٣٨                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) ج ( 
                             املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل     ١٩٩٩       لعام    ١٨٢                                       ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ٢٠٠١       فرباير   /       شباط  ٢   يف  

   ؛     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨                                    واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف       األطفال

   .     ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب ٥              ية الدولية، يف                               نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ  ) د ( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                                                                                     تالحظ اللجنة أن الفقر والتوزيع غري العادل للموارد والرتاع املسلح املتواصل يف كولومبيا منذ أمد بعيد،         -  ٢٨
   .                    ً      ً                                      هي عوامل أثرت تأثرياً سلبياً على إعمال احلقوق اليت تضمنها االتفاقية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

  CRC/C/15/Add.137         الوثيقة   (                                                                              تالحـظ اللجـنة أن بعض الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها               -  ٢٩
        الوثيقة    (     الطرف       لدولة                                                عقـب نظـرها يف الـتقرير الـدوري الثاين ل            )     ٢٠٠٠          أكـتوبر    /   ألول             تشـرين ا     ١٦          املؤرخـة   

CRC/C/70/Add.5 (     غري أهنا تأسف ألن عدة شواغل وتوصيات عوجلت معاجلة غري كافية أو جزئية، مبا                .                قـد مت تناوهلا                                                                               
                                  البيانات، واملوارد املالية، وعدم                                                                                           فـيها الشـواغل والتوصيات املتعلقة حبقوق األطفال وعملية السلم، والتشريعات، ومجع             

                                                                                                                   التميـيز، واحلـق يف احلياة، وتسجيل املواليد، ونبذ التعذيب، وتعرض األطفال لالعتداء اجلسدي واجلنسي داخل األسرة                
                                                                                                                   وخارجهـا، والـتفاوت بني األقاليم يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، والصحة اإلجنابية، وحمدودية الوصول إىل                 

                                                                           الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني، واألطفال                األطفال                        سـيما بالنسبة إىل                    التعلـيم، وال  
  .                                             ً                                املتأثرين بالرتاع املسلح، واألطفال املشردين داخلياً، واالستغالل اجلنسي، واالجتار باألشخاص

                           تنفيذ التوصيات املضمنة يف                                                                              حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملتابعة              -  ٣٠
                                                                                                                     املالحظـات اخلتامية للتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد أو اليت مل تنفذ بالقدر الكايف، وعلى متابعة تنفيذ                   

    .                                                                            التوصيات املضمنة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثالث متابعة كافية

                   التشريعات والتنفيذ

                                                                     ً                  اج مواد عديدة تتعلق حبقوق الطفل يف دستور الدولة الطرف، وهو ما يؤكد أيضاً أن                                       ترحـب اللجـنة بـإدر      -  ٣١
                                   غري أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن إصالح   .                      َّ                                                الصكوك الدولية اليت صدَّقت عليها كولومبيا هلا الغلبة على التشريعات احمللية 

                                      سنوات والنداءات العديدة الصادرة       ١٠        ة منذ                                        مل ينجز بعد رغم املناقشات اجلاري          ١٩٨٩                                 قانون القاصرين الصادر يف عام      
                                                                                                            عـن هيئات األمم املتحدة إلدخال تعديالت بغية مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدولة الطرف     

                                                                             وتالحظ اللجنة بوجه خاص أن مشروع القانون املتعلق بإصالح قانون القاصرين             .                                      بتصـديقها على اتفاقية حقوق الطفل     
                                                                                                                      ذي جيري حبثه يف الوقت الراهن داخل اجمللس الوطين، جيب أن يتناول بالقدر الكايف جماالت االهتمام األربعة التالية حىت                     ال

   .                                                    قضاء األحداث، والتبين، والعمل، ومحاية األطفال من اإليذاء  :           ً            يكون متسقاً مع االتفاقية

                                       الطرف بالتعجيل بإجناز عملية إصالح                                                                   تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها يف هذا الشأن وتوصي الدولة          -  ٣٢
                                         املوجودين يف كولومبيا، مراعية يف ذلك جماالت       األطفال                                               قانون القاصرين حىت توفر احلماية الفعالة حلقوق مجيع 

                       قضاء األحداث، والتبين،     :                                                                                      االهـتمام األربعـة التالية بغية مواءمة تشريعاهتا ذات الصلة مع أحكام االتفاقية            
  .              طفال من اإليذاء                والعمل، ومحاية األ

                                       املتعلق بالعنف املرتيل، الذي ال يشري           ٢٠٠٤                                                           وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون عام            -  ٣٣
                           ً                                        ٌ                                          إىل االعـتداء اجلنسـي بوصفه ضرباً من ضروب االعتداء البدين وبالتايل فهو مشمولٌ بأحكام القانون اجلنائي،                 
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                                                          بيا ومحايتهم ذلك أن هذا القانون يتغاضى عما يتسم به االعتداء                                           ستترتب عليه آثار خطرة على رفاه أطفال كولوم
  .                                   اجلنسي من خطورة وعن أثره على الضحايا

                                                                                ً                    توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإدراج العنف اجلنسي يف التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل وفقاً                 -  ٣٤
   .     لطفل                   من اتفاقية حقوق ا  ١٩                                           لاللتزامات القانونية الدولية، مبا فيها املادة 

                  خطة العمل الوطنية

   .                ً                                    حتيط اللجنة علماً بالتدابري اجلارية لوضع خطة عمل وطنية -  ٣٥

                                                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لألطفال بالتشاور مع اجملتمع املدين ومجيع       -  ٣٦
                           يف االتفاقية، مراعية يف ذلك                                    ، بغية تنفيذ املبادئ واألحكام الواردة      األطفال                                الفئات املعنية بتعزيز ومحاية حقوق 

                                                   اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية         "                 عامل صاحل لألطفال   "                                         خطة العمل املضمنة يف الوثيقة املعنونة       
                                                                        كما توصي اللجنة بتخصيص املوارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية            .     ٢٠٠٢      مايو   /                       املعنية بالطفل يف أيار   

   .      واحمللي                   على الصعيدين الوطين 

        التنسيق

                                                                                                         وإذ تسـلم اللجنة مبا يبذل من جهود متزايدة اللتماس التعاون مع سلطات املقاطعات والبلديات، فإهنا                 -  ٣٧
                                                                                                                    تشعر بالقلق ألن املعهد الكولوميب للرعاية األسرية تعوزه املوارد الثابتة والكافية وال يلقى من سلطات املقاطعات                

  .       ً     ً   تنسيقاً فعاالً      األطفال                                طة الوقاية واحلماية الشاملة حلقوق                                 والبلديات الدعم الكايف لتنسيق أنش

                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي موارد مالية وبشرية ثابتة وكافية كي ما يتمكن املعهد الكولوميب        -  ٣٨
   .        ً     ً                                      تنسيقاً شامالً ومن االضطالع بأنشطته يف شىت أحناء البلد      األطفال                             للرعاية األسرية من تنسيق حقوق 

                                                                                                 عرب اللجنة عن قلقها ألن سلطات املقاطعات والبلديات ال تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتخصيص                وت -  ٣٩
   .                                                                                           املوارد الالزمة لألطفال يف إطار سياساهتا والتخطيط مليزانياهتا، وبتصنيف األولويات يف ختصيص هذه املوارد

                              أهنا تضطلع مبسؤولياهتا على                                                                           تالحـظ اللجنة أنه ينبغي لسلطات املقاطعات والبلديات أن تتأكد من           -  ٤٠
                          وتقترح اللجنة أن تلتمس      .                                                                                الـنحو الواجـب وختصص املوارد الكافية للقضايا اخلاصة باألطفال يف ميزانياهتا           

            بغية تعزيز    )          اليونيسيف (                                                                                    سـلطات املقاطعـات والبلديات املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة             
  .             يف شؤون إدارهتا                                 قدرهتا على إدماج منظور حقوق الطفل 

             الرصد املستقل

                     ، هلا وحدة معنية حبقوق (Defensoria del Pueblo)                                          تالحظ اللجنة أن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -  ٤١
                         غري أن اللجنة تشعر بالقلق   .         مقاطعة  ٣٢                                                         وتدعم مكاتب إقليمية موجودة يف مجيع املقاطعات البالغ عددها       األطفال

                                                                         ت املدنية، وال سيما املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف أجزاء واسعة من البالد، وال                        إزاء احلضور احملتشم للسلطا
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                                                                                                                    سـيما املناطق الريفية اليت تتواجد فيها نسبة مئوية مرتفعة من السكان الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي،                 
   .         قة فعالة                                                                 والسكان األصليني واملشردين، حىت يتسىن رصد حالة حقوق اإلنسان لألطفال بطري

                                                                                      تقدر اللجنة الدور الذي تؤديه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وتطلب إىل الدولة الطرف، يف ضوء  -  ٤٢
             قرار اجلمعية   (               ومبادئ باريس     )     ٢٠٠٢ (                                         بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        ٢                           تعليق اللجنة العام رقم     

                                      ً     ً         لكافية حىت تتمكن من تنفيذ واليتها تنفيذاً فعاالً                                            ، بأن تقدم هلذه املؤسسة املوارد ا       )        ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨        العامة  
                                                                          ُ                   ومن احلضور يف خمتلف مناطق البلد، مبا فيها املناطق احملرومة، كي تكون جلميع األطفال سُبل انتصاف فعالة يف 

  .                  حالة انتهاك حقوقهم

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                     امليزانية، وتشعر بالقلق ألن أحد                                                                            تعـرب اللجـنة عـن أسفها لعدم وجود معلومات واضحة بشأن خمصصات             -  ٤٣
                                                                                     ً      ً                                    األسباب الرئيسية للفقر يف كولومبيا هو التوزيع غري العادل ألموال الدولة، وهو ما يؤثر تأثرياً شديداً على رفاه األطفال،                   

                                                            وعلى وجه اخلصوص، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء اخنفاض          .                                                       وخباصـة األطفال املنتمون إىل الفئات األضعف من اجملتمع        
   .                                                       ً                              النفقات املخصصة خلدمات التعليم والصحة والرعاية، وهي مجيعاً خدمات أساسية إلعمال حقوق الطفل

                                     من االتفاقية، بزيادة خمصصات امليزانية  ٤                                       ً                      توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة           -  ٤٤
                 ً        ً              وارد موزعة توزيعاً متوازناً بني خمتلف                                                                               مـن أجل إعمال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وأن تتأكد من أن امل             

                                                                                                  مـناطق الـبلد، وأن متـنح األولويـة يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال حقوق مجيع األطفال االقتصادية           
                                                                                ً                             واالجتماعـية والثقافية، وال سيما حقوق األطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً، مثل األطفال               

  .                                 أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني                      الكولومبيني املنحدرين من

              التعاون الدويل

                                                                                                               ترحـب اللجنة حبضور وبوالية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا، وتنوه بالتزام الدولة                -  ٤٥
   .  ة                                                                                             الطرف مواصلة تنفيذ توصيات املفوضية ومبا أكدته الدولة الطرف، خالل الدورة، من تصميم على متديد الوالي

                                                                                                  تشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن املفوضية، وتوصيها بقوة               -  ٤٦
  .                                                                 بتمديد الوالية الشاملة للمفوضية يف كولومبيا لفترة أربع سنوات إضافية

           النـزاع                                                                                                     وتسلم اللجنة مبا حتظى به كولومبيا من تعاون دويل يف إطار عدد من املبادرات الرامية إىل إهناء                 -  ٤٧
  .                                                                      غري أهنا تالحظ أن بعض مكونات هذا الدعم ال تراعي أثر هذا النـزاع على األطفال  .      املسلح

                                                                                          وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراعاة حقوق الطفل يف إطار مجيع أنشطة التعاون الرامية إىل إهناء     -  ٤٨
  .             النـزاع املسلح
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            مجع البيانات

                                                                     لومات املقدمة يف التقرير ومبا وردها من ردود كتابية، فإهنا تشعر                                               بينما ترحب اللجنة باإلحصاءات واملع     -  ٤٩
                                                                                                                   بـالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة، وال سيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة والتفاوتات بني املناطق احلضرية                 

     ائمة                                                                            ويشـكل غياب هذه املعلومات عقبة خطرة حتول دون حتديد الصعوبات اليت ال تزال ق        .                     واملـناطق الريفـية   
  .                        والتدابري العالجية املطلوبة

                                                                                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها وتعزيزها من أجل وضع نظام شامل جلمع البيانات                -  ٥٠
                         سنة وتصنف حسب فئات       ١٨                                                   وينبغي أن تشمل هذه البيانات مجيع األطفال دون           .                          بشـأن تنفـيذ االتفاقية    

                                                  م اإلناث، واألطفال املشردون واألطفال الكولومبيون                                                           األطفـال الذيـن حيـتاجون إىل محاية خاصة، مبن فيه          
  .                                           املنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني

             نشر االتفاقية /       التدريب

                                                                                                                  تشـعر اللجـنة بالقلق ألن الدولة الطرف لـم تتخذ التدابري الكافية لنشر املعلومات بشأن حمتوى االتفاقية يف                   -  ٥١
                                                    كما تعرب عن قلقها إزاء النقص الشديد يف تدريب           .                    فوف األطفال أنفسهم                                         صـفوف اجلمهـور العام وال سيما يف ص        

  .                                                                                                الفئات املهنية العاملة يف امليادين ذات الصلة حبقوق األطفال على الواجبات واملسؤوليات النامجة عن االتفاقية

                      لد وإذكاء الوعي العام                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل نشر االتفاقية يف شىت أحناء الب           -  ٥٢
                           وهلذا الغرض، ينبغي إقامة      .                                                                                      باملـبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية، وال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم وآبائهم            
  .                                                                       تعاون مع منظمات اجملتمع املدين، واجلامعات، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية

                 أو توعية كافية    /                                      بتعزيز جهودها لتقدمي دورات تدريب و                                                      وعـالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف          -  ٥٣
                                                                                                 ومنهجـية يف جمـال حقـوق الطفـل وذلك يف صفوف الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم، وخباصة       
                                                                                                              املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، وكذلك الربملانيون والقضاة واحملامون واملوظفون الصحيون واملدرسون واملشرفون            

                                                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية          .                                                 إدارة املدارس وغريهم، حسب ما تقتضيه احلاجة          على
  .                                                                         من اليونيسيف ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل يف جمال تدريب الفئات املهنية

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                  يه اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية،                                                              تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الدور احملدود الذي يؤد         -  ٥٤
                                                     وترى اللجنة أن الدولة الطرف ال تراعي مراعاة تامة أمهية   .                                                     يف الـترويج التفاقية حقوق الطفل، وتنفيذ أحكامها       

                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ملا يتعرض لـه املدافعون عن             .                                   أنشطة اجملتمع املدين وتنوع مكوناته    
  .                                        حقوق اإلنسان من تشكيك من جانب كبار املوظفني

                                                                                               توصـي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع املشاركة النشطة واملنهجية للمجتمع املدين، مبا فيه املنظمات           -  ٥٥
                                                                                                      غـري احلكومية، يف تعزيز وإعمال حقوق األطفال، مبا يف ذلك عن طريق مشاركة مكونات اجملتمع املدين يف                  

                                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف على احترام وتشجيع استقاللية املنظمات   .                 ات اخلتامية للجنة                  متابعة تنفيذ املالحظ
  .                                                                غري احلكومية وتنوعها يف إطار ما تتخذه من إجراءات لتعزيز حقوق األطفال
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  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

                                    وم على التمييز، باعتبار أن هذا                                                           ً                 تعـرب اللجنة عن قلقها ألن احلد األدىن لسن الزواج منخفض جداً ويق             -  ٥٦
                                        ويترتب على زواج األطفال واحلمل املبكر        .      ً                       عاماً بالنسبة إىل الذكور      ١٤     ً                         عاماً بالنسبة إىل اإلناث و       ١٢         احلد هو   

  .                                             آثار ضارة وخطرة على صحة الطفلة وتعليمها ومنوها

                                    لسن الزواج بالنسبة إىل كل من                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح تشريعاهتا وممارساهتا لرفع احلد األدىن          -  ٥٧
                                                                        ً           ً                                      اإلنـاث والذكور، وسواء مت الزواج برضاء الوالدين أو دونه، إىل سن مقبولة دولياً، وذلك وفقاً لتعليق اللجنة العام                 

  .CRC/GC/2003/4)        الوثيقة  (                                                 بشأن صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل  ٤    رقم 

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                                          تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انتشار التمييز الذي يستهدف بعض الفئات الضعيفة، كاألطفال املشردين،               -  ٥٨
                                                                                                 واألطفال الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال السكان األصليني، واألطفال املقيمني يف املناطق الريفية 

                               ً                                                             فال ال تتوفر هلم إال فرص قليلة جداً للوصول إىل مرافق التعليم والصحة بسبب التفاوتات                         فهؤالء األط   .           والنائـية 
                                                                       وتعرب اللجنة عن قلقها ألن هذه الفئات الضعيفة معرضة أكثر من الفئات األخرى   .                        الشاسعة يف املوارد املخصصة

  .                     لي، واالجتار باألشخاص                                                                                   للتجنـيد مـن جانب القوات املسلحة ولالستغالل التجاري واجلنسي، والتشرد الداخ           
  .                        ً                                          وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار انتهاك حقوق الفتيات والنساء

                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لتكفل إنفاذ القوانني القائمة اليت تضمن مبدأ عدم                -  ٥٩
                                 استباقية وشاملة للقضاء على                                           من االتفاقية، وباعتماد استراتيجية     ٢                                            التميـيز واالمتـثال التام ألحكام املادة        

                                                                                                      التميـيز بسبب نوع اجلنس، أو األصل اإلثين، أو الدين، أو أي أسباب أخرى، الذي يستهدف مجيع الفئات              
  .                          الضعيفة يف خمتلف أرجاء البلد

                                 ً                                                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من                  -  ٦٠
                                                                                                                  وتضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل لتقدمي محاية خاصة للفئات الضعيفة، مبا فيها الفتيات، وأطفال                        تدابـري 

                                                                                                               السكان األصليني، واألطفال الكولومبيون املنحدرون من أصل أفريقي، وملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف              
                                                        ي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مراعية يف ذلك تعليق                                             املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر

   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١             على الفقرة  ١                 اللجنة العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

   .                                                                                  تعرب اللجنة عن قلقها ألن التشريعات والسياسة الراهنة ال تراعي مبدأ مصاحل الطفل الفضلى -  ٦١
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ـ    -  ٦٢                                                                                     نة الدولة الطرف بإدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى على حنو كامل يف مجيع الربامج                            توصـي اللج
                                                                                             والسياسات واإلجراءات القضائية واإلدارية، ومبراعاة هذا املبدأ بوجه خاص يف إطار إصالح قانون القاصرين 

  .                      ولدى وضع خطة عمل وطنية

            احلق يف احلياة

                                                                        ر املستمر حلاالت اإلعدام خارج القضاء والقتل والتنكيل اليت يتعرض هلا                                                      تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء االنتشا       -  ٦٣
                                                                               وال يزال األطفال يقعون ضحايا لالختفاء والتطهري االجتماعي، ال سيما بسبب ما              .                                   األطفـال كنتـيجة للـرتاع املسلح      

                  تستهدف املئات من                                                       وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات القتل اجلارية اليت        .                                          يتعرضـون لــه من وصم بوصفهم مشردين       
                                                         ويف اخلتام، تالحظ اللجنة أن الصالت القائمة بني املوظفني           .                                                          األطفال يف منطقيت سيوداد بوليفار وسواشا بضواحي بوغوتا       

  .                                                                                               العامني وأفراد اجلماعات املسلحة غري الشرعية، وال سيما اجلماعات شبه العسكرية، ال تزال قائمة ومل تقطع بعد

                                                                       الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، تدابري وإجراءات فعالة حلماية السكان                  حتث اللجنة الدولة  -  ٦٤
                                                                                                          املدنيني من مجيع أشكال االنتهاكات، وال سيما االنتهاكات اليت تؤثر يف األطفال، وتذكر الدولة الطرف بأن                

                 ذلك، حتث اللجنة          وعالوة على  .                                                                    عدم اختاذ أية إجراءات ملنع هذه االنتهاكات قد تترتب عليه مسؤولية الدولة
                                                                                                         الدولـة الطـرف على قطع الصالت اليت ال تزال قائمة بني املوظفني العامني وأفراد اجلماعات املسلحة غري                  

  .                                     الشرعية، وال سيما اجلماعات شبه العسكرية

                                                                                            وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من إنشاء نظام لإلنذار املبكر ملنع االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان، فإن -  ٦٥
  .                                                                                          الدولة الطرف لـم تتخذ إجراءات وقائية فعالة مما أسفر عن خسائر يف أرواح املدنيني، مبن فيهم األطفال

                                                                                        حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري وقائية فعالة عقب حتديد حاالت اخلطر يف إطار نظام      -  ٦٦
  .                         ذ السلطات لإلجراءات الالزمة                                                          اإلنذار املبكر ملنع وقوع خسائر يف األرواح البشرية نتيجة عدم اختا

                                                                                                         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعدد حاالت العنف املرتكبة من جانب القوات العسكرية النظامية اليت أودت                -  ٦٧
                             ويف اخلتام، تالحظ اللجنة مع       .                                              ً                                    حبياة األطفال، مبا فيها حاالت أبلغ فيها اجليش باطالً عن مقتل أطفال يف املعركة             

                                                                                        من العقاب وتواصل الرتعة إىل إحالة القضايا املتعلقة باالنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان                                   القلق استمرار اإلفالت    
  .                        إىل نظام العدالة العسكرية

                                                                                                   حتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على إهناء عادة اإلفالت من العقاب والقيام، على وجه السرعة،                   -  ٦٨
                                فال، واحلرص على مقاضاة مرتكيب هذه                                                        بتحقيقات يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت أسفرت عن مقتل أط

                                                                       وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تفي بالتزاماهتا             .                                  االنـتهاكات عـلى سبيل األولوية     
  .                                                                                        القانونية الدولية فيما يتصل باحملاكمات وأن حترص على أن جترى مجيع التحقيقات على حنو مستقل ونزيه

                  احترام آراء الطفل

  .                                                                           نة أن آراء الطفل ال تراعى بالقدر الكايف داخل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات         تالحظ اللج -  ٦٩
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                                      ِّ                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وتيسِّر وتنفذ على أرض الواقع، داخل األسرة ويف املدرسة                 -  ٧٠
                      ء الطفل وكذا مشاركتهم                                                                         واجملتمع احمللي واملؤسسات ويف إطار اإلجراءات القضائية واإلدارية، مبدأ احترام آرا

  .             من االتفاقية  ١٢                         ً              يف مجيع األمور اليت متسهم طبقاً ألحكام املادة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ(، والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                            من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة بغية زيادة    ِّ                                                            تـنوِّه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بالتعاون مع العديد   -  ٧١
                                                                  يف املائة من جمموع األطفال الكولومبيني ال يشملهم نظام تسجيل             ٢٠                                                    معـدل تسجيل املواليد، غري أهنا تشعر بالقلق ألن          

  .    صليني                                                                                            املواليد، وال سيما يف املناطق احلضرية ويف صفوف السكان الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األ

            وحتث الدولة    )   ٣٧           ، الفقرة   CRC/C/15/Add.137         الوثيقة   (                                                  تعـيد اللجـنة التأكيد على توصيتها السابقة          -  ٧٢
                                                                     ِّ                                         الطرف على أن متنح األولوية لتسجيل والدات مجيع األطفال على الفور وتدعم وتيسِّر تسجيل األطفال الذين لـم                 

                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديث مكتب تسجيل         .  ة              من االتفاقي   ٧                      ً                      يسـجلوا عند الوالدة، عمالً بأحكام املادة        
      وتشجع   .                                                                                                             األحوال املدنية وضمان حسن اشتغاله، بوسائل منها تزويد املكتب باملوارد الضرورية لتغطية املناطق الريفية             

  .                                                                                       اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع وكاالت األمم املتحدة بغية حتسني نظام تسجيل املواليد

  ب      التعذي

                 وتالحظ اللجنة أنه   .                                                                                      تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تواصل تعرض األطفال للتعذيب واملعاملة القاسية واملهينة    -  ٧٣
                                                                                                                           على الرغم من أن املسؤولية األساسية تقع على عاتق أفراد اجلماعات املسلحة غري الشرعية، فإن موظفي الدولة، مبن فيهم                   

                                                                            وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الوضع السائد يف املناطق الريفية حيث           .    لية                  ً                   رجال اجليش، هلم أيضاً قسط من املسؤو      
                                                       وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع عدد           .    َّ                                                         يعـرَّض األطفال للخطر نتيجة النـزاع املسلح الداخلي اجلاري        

                                  عن حاالت االغتصاب املرتكبة من                                                                                         الفتيات الالئي يتعرضن للعنف اجلنسي وتشعر باالنزعاج ملا وردها من تقارير عديدة           
                        ً                                                                                وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء األشكال األخرى للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة اليت               .                 جانب رجال اجليش  

  ل                                                                                                           ميارسـها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك يف مرافق االحتجاز، وكذلك إزاء االعتداءات اليت ترتكب داخ      
  .              مؤسسات الرعاية

                                                                                                 حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من التعذيب وغريه من ضروب                 -  ٧٤
                                                          وتؤكد اللجنة على احلاجة امللحة إىل التحقيق يف مجيع احلاالت املبلغ   .                                             املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

                                                       ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أو أي شخص يتصرف بصفة رمسية،                                     عنها املرتكبة من جانب رجال اجليش أو ا 
      وتوصي   .                                                                                                واملعاقـبة عليها، بغية وقف تفشي اإلفالت من العقاب يف حالة االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان              

                                                                                                  اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتأكد من حصول مجيع األطفال ضحايا التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة على     
ـ                                                     ً                                         ات الـتعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي فضالً عما يستحقون من تعويض، وذلك مع               خدم

  .                         من االتفاقية مراعاة تامة  ٣٩   و  ٣٨                                       مراعاة االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني 
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ؛٢١-١٩ملواد ؛ وا١١-٩؛ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

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

            الدعم األسري

                                                                                                                      تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر ما يلزم من موارد ودعم لألطفال الضعفاء يف املناطق اليت ال ينشط فيها                      -  ٧٥
  .                                     خلطر االستغالل واإليذاء والفصل عن والديهم                                                          املعهد الكولوميب للرعاية األسرية وحيث يكون األطفال معرضني بشدة 

                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املزيد من الدعم لألسر بغية منع فصل األطفال عن ذويهم، وذلك  -  ٧٦
  .                                                                          على سبيل املثال من خالل تقدمي املشورة وحتسيس اآلباء مبسؤولياهتم ومنح مساعدات مالية

                الرعاية البديلة

 ً                                                                             اً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز إيداع األطفال املشمولني بالرعاية البديلة                    حتـيط اللجـنة علم    -  ٧٧
                                                                                                                  داخل األسر، غري أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يودعون يف مؤسسات الرعاية لفترات                  

  .              طويلة من الزمن

                                         أشكال الرعاية البديلة وتقترح أال يقع                                                                  توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز كفالة األطفال كأحد           -  ٧٨
                 وعالوة على ذلك،     .                                                                                   الـلجوء إىل مؤسسات الرعاية إال كمالذ أخري، مراعية يف ذلك مصاحل الطفل الفضلى             

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد الكافية، واحلرص على حسن أداء ورصد مؤسسات الرعاية،              
                                                             غري حكومية، والكفالة، وبإجراء استعراض دوري حلالة األطفال                                                    مبـا فـيها املؤسسات اليت تديرها منظمات         

                                                        من االتفاقية والتوصيات الصادرة عن اللجنة يف عام           ٢٥                                  ً                     املودعني يف إطار الرعاية البديلة وفقاً ألحكام املادة         
  .                                                             عقب يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين    ٢٠٠٥

      التبين

                                                                               ن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت التبين الدويل، ال سيما أن عدد ملفات التبين اليت يديرها              تعرب اللجنة ع -  ٧٩
                                              ويساور اللجنة القلق بوجه خاص ألن االعتماد         .                                                             املعهد الكولوميب للرعاية األسرية ال يتجاوز نصف هذه احلاالت        

  .             من االتفاقية  ٢١                 ىف مع أحكام املادة                                                اخلاصة يزيد من خطر كسب األرباح يف إطار التبين ويتنا  " ُ          ُدور التبين "    على 

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجيع حاالت التبين الدويل تشرف عليها هيئة مركزية                 -  ٨٠
                      بشأن محاية األطفال        ١٩٩٣         لعام     ٣٣                                             من االتفاقية وألحكام اتفاقية الهاي رقم          ٢١    ً                        وفقاً ملا تنص عليه املادة      

                 ً              وتوصي اللجنة أيضاً بأن تسعى       .                                    ً             الصعيد الدويل اليت تعد كولومبيا طرفاً فيها                                     والـتعاون يف جمال التبين على     
  .                                            الدولة الطرف إىل منح األولوية للتبين داخل البلد
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                                  العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

                                                                                                         تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن االجتاه التصاعدي للعنف الذي يستهدف األطفال، ال                -  ٨١
                                                                                                                 سـيما الفتيات، داخل البيئة األسرية، وذلك على الرغم من اجلهود املبذولة من احلكومة اليت بادرت على سبيل                  

                             وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص   .                          ملكافحة العنف داخل األسرة )          اصنع السالم (         هاس باس                    املثال إىل وضع برنامج 
  .                   ذات الصلة هبذه احلاالت                                                    إزاء عدم وجود اإلحصاءات، وحمدودية التحقيقات والعقوبات 

  :                                         حتث اللجنة الدولة الطرف على بالقيام مبا يلي -  ٨٢

                                                                                        تعزيز اآلليات املخصصة لرصد عدد احلاالت وتقييم مدى انتشار ظاهرة العنف أو االعتداء               ) أ ( 
   ويف                       ، مبا يف ذلك داخل األسرة   ١٩                                                                    اجلنسـي أو اإلمهـال أو سوء املعاملة أو االستغالل املشار إليها يف املادة      

                                                          املدارس ويف مراكز الرعاية املؤسسية أو غريها من أشكال الرعاية؛

                              مبن فيها املدرسون واألخصائيون     (                                                         ضـمان حصول الفئات املهنية العاملة إىل جانب األطفال            ) ب ( 
                                          على تدريب فيما يتصل بواجب إبالغهم عن         )                                                          االجتماعـيون واملهنـيون الطبيون ورجال الشرطة والقضاء       

                                                                   ة للعنف املرتيل الذي يؤثر يف األطفال، واختاذ التدابري املالئمة يف هذا الشأن؛            احلاالت املشبوه

                                                                                          تعزيـز الدعم املقدم لضحايا العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة مبا يكفل هلم احلصول                ) ج ( 
                                                                      على اخلدمات املناسبة يف جماالت التعايف واملشورة واألشكال األخرى إلعادة االندماج؛

                     إىل كافة أقاليم البلد   ) Teléfono Amigo (                                        دمة اخلط اهلاتفي اجملاين املخصص ملساعدة األطفال     مد خ  ) د ( 
  .                                                          كيما يتسىن االتصال باألطفال يف املناطق النائية يف شىت أرجاء البلد

        الوثيقة  (                                                                                    ويف ضـوء الدراسـة املـتعمقة الـيت أجـراها األمني العام عن قضية العنف ضد األطفال            -  ٨٣
E/CN.4/2005/75 (               واالستبيان الذي ُوجِّه إىل احلكومات يف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع التقدير الردود                                                                      ِّ  ُ                

                                                                                                            اخلطـية الواردة من الدولة الطرف على هذا االستبيان ومشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألمريكا الالتينية،               
                       نة الدولة الطرف بأن               وتوصي اللج   .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ١          مايو إىل    /       أيار   ٣٠                             املعقـودة يف األرجنـتني من       

                                                                                                تستند إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ ما يلزم من إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية 
                                                                                         كل طفل من شىت أشكال العنف البدين أو النفسي، والسعي بنشاط ألجل اختاذ إجراءات ملموسة تكون، عند 

  .                                       كال العنف وإساءة املعاملة هذه والتصدي هلا                                االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أش

               العقوبة اجلسدية

                                                                                          تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود إحصاءات بشأن عدد احلاالت املبلغ عنها، وتشعر بالقلق ألن العقوبة  -  ٨٤
  .                                                           اجلسدية ال تزال تشكل ممارسة قائمة يف املدرسة ويف البيت ويف املؤسسات

                                                             إنفاذ تشريعات حتظر صراحة مجيع أشكال العقوبة اجلسدية اليت                                             توصـي اللجـنة الدولـة الطرف ب        -  ٨٥
                                ً                    وينبغي للدولة الطرف أن تنظم أيضاً محالت للتوعية          .                                                   تسـتهدف األطفال يف مجيع األوساط، مبا فيها البيت        
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                                                                                                    والتثقيف العام بضرورة مكافحة العقوبة اجلسدية وتشجيع أساليب التنشئة والتربية اخلالية من العنف والقائمة 
                                                      بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة اجلسدية وغريها       ٨                                                     لى املشاركة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم          ع

  .             ، مراعاة تامة )    ٢٠٠٦ (                                   من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة 

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣إىل  ١والفقرات 

               األطفال املعوقون

                           وتأسف اللجنة بوجه خاص لعدم   .                                                                  يسـاور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املوارد املتاحة لألطفال املعوقني    -  ٨٦
  .                                                                               توفر معلومات بشأن تدابري التعايف وإعادة التأهيل املتاحة لألطفال ضحايا األلغام األرضية

                                                                             لة الطرف مبراعاة التوصيات التالية اليت اعتمدهتا اللجنة يوم مناقشتها العامة بشأن                 توصي اللجنة الدو -  ٨٧
   ):CRC/C/69             انظر الوثيقة  (              األطفال املعوقني 

                                                                               احلرص على تنفيذ القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني اليت اعتمدهتا اجلمعية   ) أ ( 
   ؛     ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣         العامة يف 

                                                                              مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان متتع األطفال املعوقني حبقهم يف التعليم إىل أقصى حد ممكن؛  ) ب ( 

    ومن   )                    أي املتخصصني يف اإلعاقة (                                                       بـذل املـزيد من اجلهود إلجياد ما يلزم من الفئات املهنية       ) ج ( 
                            تأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك                                                                                          املوارد املالية، وال سيما على الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة ال            

  .                                                                             جمموعات دعم اآلباء، مع مراعاة احتياجات األطفال ضحايا األلغام األرضية على وجه اخلصوص

             مستوى املعيشة

                                                                                                           تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تزايد الثغرات يف مستوى املعيشة وارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف                 -  ٨٨
                                                                  ني ذلك من خالل ارتفاع معامل جيين، وهو معيار دويل يستخدم لقياس مستويات                              حالة فقر أو فقر مدقع، كما يتب

                                                                                                        وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء ارتفاع النسبة املئوية للسكان الذين ال حيصلون على اخلدمات األساسية                 .        التباين
                      يف نسبة تغطية املياه                                                                                                وتعـرب عن قلقها بوجه خاص إزاء التفاوت الشاسع بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية               

                                                                     وتشكل التفاوتات يف مستوى املعيشة عقبة خطرة أمام التمتع باحلقوق            .                                        النظـيفة واملياه اجلارية وشبكة اجملاري     
   .                                   الواردة يف االتفاقية على قدم املساواة

                                                                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف بتحديد األولويات وختصيص األموال الكافية إلصالح التباين املتزايد              -  ٨٩
ٍ                                                                                                 واحلـد عـلى حنٍو فعال من التفاوتات يف مستوى املعيشة، مبا يف ذلك بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية                              .  

          وعلى وجه    .                                                                                              وتؤكـد اللجنة على احلاجة إىل تعزيز قدرة املقاطعات والبلديات على تقدمي اخلدمات األساسية             
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                                     فة وشبكات تصريف مياه اجملارير إحدى                                                                      اخلصـوص، ينبغي أن يشكل حتسني الوصول إىل املياه اجلارية والنظي          
   .                          األولويات يف املناطق الريفية

                     الصحة واخلدمات الطبية

                                                                                                    تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض وتقلب النفقات العامة املخصصة للصحة، وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء       -  ٩٠
      وتعرب   .                          لسكان ال يتمتعون بتأمني صحي               يف املائة من ا   ٤٠                                                              حمدوديـة الوصـول إىل نظم الرعاية الصحية، ذلك أن زهاء            

   .                                                                                                         اللجنة عن انشغاهلا ألن األطفال الصغار يشكلون فئة هامة بني السكان الذين ال يتمتعون خبدمات املرافق الطبية األساسية

  :                                        وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي -  ٩١

                                  ملناطق الريفية والنائية من البلد؛                                                   عدم التكافؤ يف احلصول على اخلدمات الصحية، وال سيما يف ا  ) أ ( 

                                                                          ً            معـدالت الوفيات يف صفوف األمهات والرضع واألطفال دون اخلامسة اليت تظل مرتفعة قياساً            ) ب ( 
                                                                                   مبستوى التنمية، وذلك رغم ما حتقق من حتسينات، والتفاوتات اإلقليمية الكبرية يف هذه املعدالت؛

                                               كبرية من السكان املشردين والكولومبيني املنحدرين من                                     سوء التغذية الذي ال يزال يؤثر يف نسبة   ) ج ( 
                            أصل أفريقي والسكان األصليني؛ 

                                                                         استمرار التفاوتات اإلقليمية يف معدالت التحصني، وذلك رغم ما يبذل من جهود كربى؛  ) د ( 

                                     ً   عدم كفاية خدمات الصحة العقلية عموماً؛    ) ه ( 

  .                           اخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية  ) و ( 

  :                               جنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي        توصي الل -  ٩٢

                                                                                أن ترفع، على سبيل األولوية، النفقات العامة املخصصة لقطاع الصحة وتتحقق من أن توزيع   ) أ ( 
                                                   هذه النفقات يراعي الفئات السكانية واألقاليم احملرومة؛

ٍ                                     أن تتأكد من أن مجيع األطفال يتمتعون بتأمني صحي كاٍف يكفل هلم احلصول على اخلد                ) ب (      مات                                               
  ؛  ٢٤           ً              الصحية وفقاً ألحكام املادة 

                                                                              أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتعزيز الوصول إىل اخلدمات الصحية وتضاعف جهودها ملعاجلة   ) ج ( 
                                                                                                 وفـيات الرضـع واألطفـال واألمهات يف خمتلف أرجاء البلد على سبيل االستعجال، وذلك بتقدمي الرعاية          

               واملرافق اجليدة؛

                                                               مشكلة سوء التغذية واخنفاض معدالت التحصني، مع االعتناء عناية                             أن تسـتمر يف معاجلـة       ) د ( 
                                                                                خاصة باملناطق الريفية والنائية وبالسكان املشردين واملنحدرين من أصل أفريقي واألصليني؛
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                                               أن تزيد من املوارد املخصصة خلدمات الصحة العقلية؛     ) ه ( 

                                    تشجع على دعم الربامج املتعلقة هبذا                                                              أن تسـعى إىل إذكاء الوعي بأمهية الرضاعة الطبيعية و           ) و ( 
  .                النوع من الرضاعة

            صحة املراهقني

                              الذي يقضي بإباحة اإلجهاض         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٠               ً                                              حتيط اللجنة علماً بالقرار الصادر عن احملكمة الدستورية يف           -  ٩٣
          ومع ذلك،    .      اهقات                                                                                             يف حاالت معينة، وهو قرار من شأنه أن يفضي إىل اخنفاض معدالت وفيات األمهات يف صفوف املر                

                                                                                                                  تعـرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ارتفاع وتزايد عدد حاالت احلمل يف صفوف املراهقات وعدم وجود خدمات صحة                   
                                وباإلضافة إىل ما يسببه احلمل يف       .                                                                                   جنسية وإجنابية كافية ويف متناول اجلميع بسبب نقص املوارد املخصصة هلذين القطاعني           

                                                                                     لصحة اجلسدية والنفسية، فإنه يعوق النمو الشخصي للفتاة، وينطوي على آثار ضارة                                            صفوف املراهقات من خماطر على ا     
                                                                                                                             عـلى قدرة املرأة الشابة على كسب أسباب عيشها ويوقع هبا يف فخ الفقر، مع ما يترتب على ذلك كله من آثار سلبية                        

  .                         دل االنتحار يف صفوف املراهقني                                                  وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مع  .                      عامة بالنسبة إىل اجملتمع

                                                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الصحة اإلجنابية والتأكد من أن كل املراهقني حيصلون        -  ٩٤
                                                                                                         عـلى هذه اخلدمات، مبا يف ذلك عن طريق تعليم الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املدارس، وإسداء املشورة يف                  

                                                         شباب، وتقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع مراعاة تعليق اللجنة                                    كنف السرية وعلى حنو يراعي خصوصيات ال
     ً         ونظراً للقرار     ). CRC/GC/2003/4         الوثيقة   (                                                 بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية          ٤                العـام رقـم     

                                                 بإباحة اإلجهاض يف حاالت معينة، تشجع اللجنة            ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١١                                   الصـادر عن احملكمة الدستورية يف       
                           وعالوة على ذلك، توصي اللجنة   .                                                        ف على إجياد املرافق الطبية املأمونة الالزمة ملعاجلة هذه احلاالت           الدولة الطر

                                                                                                         الدولـة الطرف بوضع استراتيجية مالئمة لتخصيص املوارد الكافية للتوعية وإسداء املشورة وغري ذلك من               
   .                                                 التدابري الرامية إىل مكافحة االنتحار يف صفوف املراهقني

  ة            الصحة البيئي

                                                                                                                 بينما تسلم اللجنة باألولوية املشروعة اليت حددهتا الدولة الطرف ملكافحة املخدرات، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء                 -  ٩٥
                          يف إطار محالت تدخني مزارع       ) glyphosate (                                                                           املشـاكل املترتـبة على الصحة البيئية جراء استخدام مادة الغاليفوسات            

                                              باعتبارها تؤثر يف صحة الفئات الضعيفة، مبا        )                       يف إطار خطة كولومبيا                    وهي محالت تندرج     (             ً                الكوكـا انطالقـاً من اجلو       
   .            فيها األطفال

                                                                                                      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإجراء دراسات مستقلة وقائمة على احلقوق لتقييم اآلثار البيئية                 -  ٩٦
                     ألصليني تقع استشارهتا                                                                                                واالجتماعية لعمليات الرش يف خمتلف أقاليم البلد والتأكد من أن اجملتمعات احمللية للسكان ا             

   .      ً                                                                                       مسبقاً يف حال تأثرها هبذه العمليات، وباختاذ مجيع االحتياطات الالزمة لتجنب أي أثر ضار على صحة األطفال
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      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

          اإليدز من /                                                                                تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشري -  ٩٧
  .                   اإليدز يف صفوف األطفال /                                             األم إىل الطفل ونقص املوارد املخصصة ملكافحة الفريوس

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -  ٩٨

                                                                                   تعزيز التدابري الرامية إىل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وذلك بوسائل منها محالت     ) أ ( 
                                                             فوف املراهقني املنتمني إىل الفئات الضعيفة على غرار األطفال                                                     التوعـية يف صفوف املراهقني، وال سيما يف ص        

               ً                 املشردين داخلياً وأطفال الشوارع؛

                                                                                   تقـدمي العـالج مبضـادات النسخ العكسي جلميع األطفال احلاملني لفريوس نقص املناعة                ) ب ( 
       حوامل؛                                                                     اإليدز وتقدمي املشورة املالئمة لألطفال وتوسيع نطاق تغطية اختبارات الفريوس لل /      البشري

                                                                                               توفري ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذ اخلطة الوطنية االستراتيجية ملكافحة فريوس               ) ج ( 
                           بشأن فريوس نقص املناعة      ٣            ً     ً                                             اإليدز تنفيذاً فعاالً، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم           /                     نقـص املناعة البشري   

      اإليدز  /                                  ملتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري                                                           اإليـدز وحقـوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية ا         /        البشـري 
  ؛ )E/CN.4/1997/37        الوثيقة  (             وحقوق اإلنسان 

                                                                                 التماس املزيد من املساعدة التقنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات   ) د ( 
  .                                   األمم املتحدة ملكافحة اإليدز واليونيسيف

  األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية-٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                                                ً                             تالحـظ اللجنة أن الدستور ينص على حق الطفل يف احلصول على التعليم جماناً لفترة تسع سنوات، غري        -  ٩٩
                                      فقد أفضى هذا الشرط إىل قيام نظام         .                                               حتميل تكاليف الدراسة ملن يقدر على دفعها       -    ُ                         أهنا ُتعرب عن حتفظها إزاء      
                                    وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد   .                                         تسم بالرسوم االعتباطية واالستبعاد االجتماعي                          تعليمي يقوم على التمييز وي

  :                                                                    من املسائل اهلامة املتعلقة بإعمال احلق يف التعليم، مبا فيها املسائل التالية

   م؛                                                   ً                                اعتمادات امليزانية اليت ال تزال غري كافية وموزعة توزيعاً غري متكافئ بني القطاعني اخلاص والعا  ) أ ( 

                                                  عدم وجود استراتيجية وطنية للتعليم تقوم على احلقوق؛  ) ب ( 

                                                                                         نوعية التعليم اليت ال تزال متدنية يف نظام التعليم العام وغري مواتية للفئات الضعيفة من اجملتمع؛  ) ج ( 

  .                                                                                        استمرار التكاليف املستترة املتعلقة بالرسوم اإلدارية وتكاليف األزياء الدراسية واملعدات والنقل  ) د ( 
                                                                                                             ويتجـلى هذا من خالل ارتفاع وتزايد معدل االنقطاع عن الدراسة يف صفوف الفئات الضعيفة من اجملتمع، وال                  

                       سيما يف املناطق الريفية؛
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                  احملدودة النطاق   (etnoeducación)                                                            سياسة التعليم ثنائي اللغة اخلاص بأطفال السكان األصليني             ) ه ( 
                    مع اجملتمعات احمللية؛          ً    ُ                        واليت غالباً ما ُتنفذ دون استشارة كافية

         وال تزال    .    ُّ                                                                                 تعرُّض الطالبات للتمييز وانقطاعهن عن الدراسة نتيجة احلمل والزواج يف سن مبكرة             ) و ( 
                                                                                                             املـدارس متـارس الفصل بسبب احلمل رغم قرار احملكمة الدستورية أن هذا التمييز الذي يستهدف املرأة يشكل                 

        ً                 انتهاكاً للحق يف التعليم؛

                                                                       ءات بشأن معدالت التغطية واالنقطاع عن الدراسة وإكماهلا حسب املناطق                           عـدم وجود إحصا     ) ز ( 
                            الريفية واألصل العرقي واجلنس؛ /      احلضرية

                                                                                           ارتفـاع عدد القتلى يف صفوف املدرسني، مبتوسط ثالثة مدرسني يف الشهر، يف املناطق املتأثرة                 ) ح ( 
           التعليم؛                                                        بالرتاع املسلح الداخلي، مما يشكل عقبة خطرة أمام إعمال احلق يف

                                                                                         تكـرر اسـتخدام املدارس من جانب القوات املسلحة احلكومية وإنشاء قواعد عسكرية قرب                ) ط ( 
                                            ً                                                             املـدارس، مما جيعل من هذه املدارس والقواعد أهدافاً عسكرية للجماعات املسلحة غري الشرعية وجيعل حصول                

                          ً  األطفال على التعليم مستحيالً؛

                                                        العسكري والزيارات الدراسية إىل القواعد العسكرية، يف                                          مشاركة األطفال يف أنشطة التدريب        ) ي ( 
                                                                                                               سـياق النـزاع املسلح الداخلي اجلاري، وهي ممارسات تتناىف مع مبدأ فصل السكان املدنيني الوارد يف القانون                 

         ُ   ِّ                                                                             اإلنساين وُتعرِّض األطفال خلطر العمليات االنتقامية اليت ينفذها أفراد اجلماعات املسلحة غري الشرعية؛

  .                                                          عدم إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية بالقدر الكايف  ) ك ( 

                                                                                                 حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على تعديل تشريعاهتا الوطنية كي تعكس بوضوح احلق يف التعليم                  -   ١٠٠
  :             ًَ                                    االبتدائي جماناًَ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام مبا يلي

                                          لتعليم وزيادة النسبة املئوية لالعتمادات                                                        ختصـيص املـزيد من اعتمادات امليزانية الوطنية ل          ) أ ( 
                                املخصصة للقطاع العام زيادة هامة؛

                                              وضع استراتيجية وطنية للتعليم قائمة على احلقوق؛  ) ب ( 

                                                                  التركيز على حتسني نوعية التعليم بشكل عام، وال سيما يف املناطق الريفية؛  ) ج ( 

                                       ل على التعليم عن طريق رصد اإللغاء                                                                مضـاعفة اجلهـود املبذولة للقضاء على التمييز يف احلصو           ) د ( 
                                                                                                                  الفعـلي لرسوم التسجيل وغريها من التكاليف بغية معاجلة ارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة وتدين معدل إكمال                 

                                                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري استباقية، كتقدمي دعم إضايف للتعويض عن التكاليف املستترة بغية        .        التعليم
                                                                                                       التمييز واالستبعاد االجتماعي الذي يؤثر يف الفئات الضعيفة، على غرار األطفال املقيمني يف املناطق                             مكافحـة تفشي  

                                ً                                                                  الريفية، واألطفال املشردين داخلياً، واألطفال الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال السكان األصليني؛
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                                        ع اجملتمعات احمللية للسكان األصليني بغية                                                         تقدمي املزيد من املوارد والقيام مبشاورات مسبقة م           ) ه ( 
                                                                                       تصميم وإتاحة تعليم ثنائي اللغة ويراعي اخلصوصيات الثقافية ألطفال هؤالء السكان على حنو فعال؛

                                                                               الرصد الفعال للتمييز الذي يستهدف الطالبات الالئي يتعرضن للفصل بسبب احلمل ومعاقبة   ) و ( 
                           مؤسسات التعليم اليت ال متتثل؛

                                         الريفية واألصل العرقي واجلنس بغية رصد       /                                       يع إحصاءات مصنفة حسب املناطق احلضرية       جتم  ) ز ( 
                      تدابري مكافحة التمييز؛

                                                                                            تقـدمي احلمايـة للمدرسني وذلك بإدراجهم يف إطار خطة احلماية التابعة لوزارة الداخلية،                ) ح ( 
                                                 والتحقيق يف حاالت قتل املدرسني ومعاقبة املسؤولني عنها؛

                                                                             ي لشغل واستخدام املدارس وإنشاء القواعد العسكرية بالقرب منها من جانب                       الوقف الفور   ) ط ( 
                                                                                                          القوات املسلحة احلكومية وإتاحة املزيد من التدريب لرجال الشرطة واجليش فيما يتعلق مببدأ فصل السكان               

                املدنيني ومحايتهم؛

                    دراسية إىل القواعد                                                                             االمتناع عن إشراك األطفال يف أية أنشطة عسكرية، مبا فيها الزيارات ال             ) ي ( 
                                                               ً                                         العسكرية أو األحداث العسكرية يف املدارس، ذلك أن هذه املشاركة، ونظراً للرتاع الداخلي اجلاري، تعوق               
                                                              ِّ                                          تنفـيذ مـبدأ فصـل السكان املدنيني املنصوص عليه يف القانون اإلنساين وتعرِّض األطفال خلطر العمليات                 

                لحة غري الشرعية؛                 ُ                         االنتقامية اليت قد ُينفذها أفراد اجلماعات املس

                                                                                              اسـتثمار املزيد من املوارد يف إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية بغية تشجيع                 ) ك ( 
                                          الوعي باحلقوق والقيم اليت تعزز ثقافة السلم؛

                                                   ً     ً                                    ويف اخلـتام، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مراعاةً تامةً توصيات املقررة اخلاصة                ) ل ( 
        الوثيقة  (                                 املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان           ٢٠٠٣                                              التعلـيم الـواردة يف تقرير بعثتها لعام                              املعنـية بـاحلق يف      

E/CN.4/2004/45/Add.2.(   

  تدابري احلماية اخلاصة-٨
 من ) د (-) ب(، والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧املادة 

               األطفال املشردون

                                                                      ً                  باعتزام الدولة الطرف زيادة املوارد املخصصة ملساعدة األطفال املشردين داخلياً، غري                           ً   حتيط اللجنة علماً   -   ١٠١
                                                                                   ً                                 أهنـا تعرب عن بالغ القلق إزاء االرتفاع الكبري يف عدد األطفال الذين ال يزالون يتعرضون سنوياً للتشريد داخل                   

                            ً      عدد من السكان املشردين داخلياً                                                                   وحسب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف كولومبيا أكرب            .         كولومبيا
   ٣                                        حسب األرقام الرمسية وما يزيد على            ٢٠٠٥                        مليون نسمة يف عام         ١,٧                                       يف العامل حيث بلغ عدد هؤالء السكان        
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  )     ٢٠٠٤         لعام   T-025        القرار   (                                           وتشاطر اللجنة احملكمة الدستورية انشغاهلا        .                                 ماليني نسمة حسب مصادر غري رمسية     
                                                                             ساعدة املتاحة لألطفال املشردين، ال سيما أن التقديرات تشري إىل أن األطفال                                                  إزاء غـياب العـناية اهلادفـة وامل       

                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال تويل             .                                       يشكلون أكثر من نصف السكان املشردين     
                         لنفسية واالجتماعية بغية                                                     ً                                  االهتمام الكايف للحماية اجلسدية لألطفال املشردين داخلياً والحتياجاهتم من املساعدة ا          

  .                                           التغلب على الصدمات النفسية النامجة عن التشرد

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ١٠٢

                                       ً                                                    الزيادة يف املوارد املخصصة للمشردين داخلياً زيادة هامة، وتنفيذ برامج مستهدفة لألطفال              ) أ ( 
               ويف هذا الصدد     .                               أوى والتعليم واخلدمات الصحية                                                            كـيما يتسىن هلم احلصول على ما يكفيهم من الغذاء وامل          

                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بالدأب على تعزيز تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالنضمام 
      وقرار   ) E/CN.4/1998/53/Add.2         الوثيقة   (       ً     ً                                                         انضـماماً تامـاً إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي           

  ؛    ٢٠٠٤       لعام T-025     ورية            احملكمة الدست

                                                                                   إيالء املزيد من العناية للمساعدة النفسية واالجتماعية اليت حيتاجها األطفال وتقدمي املزيد من   ) ب ( 
                                     احلماية من العنف الذي يستهدف الفتيات؛

                                                                                           توزيـع املسـاعدة اإلنسانية عن طريق السلطات املدنية مراعاة ملبدأ الفصل وكي ال يصبح                 ) ج ( 
                                                      ُ                             واملهـددون بالتشرد أكثر عرضة للعمليات االنتقامية اليت قد ُينفذها أفراد اجلماعات                         السـكان املشـردون   
  .                 املسلحة غري الشرعية

                          األطفال يف النـزاعات املسلحة

                                                                                                             بيـنما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك                -   ١٠٣
                                                                                    سلحة، تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يترتب على النـزاع املسلح الداخلي من آثار خطرة على                             األطفـال يف النـزاعات امل    

      وتالحظ   .                                      ً                                                                  األطفـال يف كولومبيا، حيث يسبب هلم أضراراً جسدية ونفسية خطرة وحيرمهم من التمتع حبقوقهم األساسية               
                                       رجال اجليش بتوزيع جمموعات مواد تعليمية                                                                      اللجـنة اإلجـراءات اإلجيابية املتخذة من الدولة الطرف اليت تتجسد يف قيام    

                                                                                                                             على املدارس الواقعة يف مناطق النـزاع ذات املخاطر العالية، كما تالحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز إعادة                   
  حل                                                                             ومع ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مل تتخذ ما يلزم من تدابري لصا               .                                         إدمـاج اجلنود األطفال املسرحني وتعافيهم     

  :                                           وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي  .                           اجلنود األطفال املسرحني واألسرى

                                                                                         انتشـار ظاهرة جتنيد األطفال من جانب اجلماعات املسلحة غري الشرعية ألغراض إشراكهم يف                ) أ ( 
                                   املعارك وكذلك استرقاقهم ألغراض اجلنس؛

                                      قيام السلطات العسكرية بتسليمهم إىل                                                       اسـتجواب اجلـنود األطفال األسرى واملسرحني وعدم           ) ب ( 
           ً                                 ساعة وفقاً ملا تنص عليه التشريعات الوطنية؛  ٣٦                                  السلطات املدنية يف غضون مهلة أقصاها 
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                                      استخدام اجليش لألطفال ألغراض االستخبارات؛  ) ج ( 

         وجربهم؛                                                                             عدم وجود اخلدمات الالزمة إلعادة إدماج اجلنود األطفال املسرحني يف اجملتمع وإعادة تأهيلهم  ) د ( 

                                عدد األطفال ضحايا األلغام األرضية؛    ) ه ( 

                                                                                               عـدم مراعاة املبادئ األساسية للحقيقة والعدالة وجرب الضحايا يف سياق اإلطار القانوين احلايل                ) و ( 
                                          للمفاوضات اجلارية مع اجلماعات شبه العسكرية؛

                     فال يف املفاوضات مع                       ً                                                    غـياب الشـفافية عمومـاً يف إطار حبث اجلوانب املتعلقة باجلنود باألط              ) ز ( 
  .                              ُ                                                            اجلماعات املسلحة غري الشرعية، مما ُيفضي إىل استمرار إفالت املسؤولني عن جتنيد اجلنود األطفال من العقاب

                                                                                                بغـية حتسني حالة األطفال يف سياق النـزاع املسلح الداخلي اجلاري، توصي اللجنة الدولة الطرف               -   ١٠٤
  :              بالقيام مبا يلي

                                                                        م الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف                              رصـد االمتثال ألحكا     ) أ ( 
                                        ً                                             ً                  الـنـزاعات املسـلحة، الـذي تعـد كولومبـيا طرفاً فيه، على النحو املناسب وإيالء عناية خاصة، وفقاً ألحكام       

                اجلماعات املسلحة؛                                                                                  الربوتوكول، للتدابري الرامية إىل مكافحة جتنيد األطفال وإشراكهم يف النـزاع املسلح من جانب 

                                                                                     إصـدار تعلـيمات واضحة توجه ألفراد املؤسسة العسكرية بعدم إخضاع اجلنود األطفال               ) ب ( 
                                                                                                     األسـرى واملسـرحني لالستجواب، وإتاحة التدريب الالزم هلؤالء األفراد، والتأكد من تسليم األطفال إىل               

        ساعة؛  ٣٦                                          السلطات املدنية يف غضون مهلة زمنية ال تتجاوز 

                                                                               تناع عن استخدام األطفال ألغراض االستخبارات العسكرية، ألن ذلك يعرضهم خلطر               االم  ) ج ( 
                                               العمليات االنتقامية للجماعات املسلحة غري الشرعية؛

                                                                                        زيـادة املوارد املخصصة إلعادة إدماج اجلنود األطفال املسرحني يف اجملتمع وإعادة تأهيلهم               ) د ( 
                                         وينبغي التماس موارد إضافية من اجلهات        .               ة زيادة هامة                                                 وتعويضـهم وكذلك األطفال ضحايا األلغام األرضي      

                                                                                     املاحنة الدولية واملساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف؛

                                                                    اختاذ التدابري الضرورية واملستهدفة لتحديد موضع األلغام األرضية وإزالتها؛    ) ه ( 

                                                    عدم إيذاء اجلنود األطفال السابقني يف إطار مفاوضات السلم                            إيالء االعتبار الواجب لضرورة   ) و ( 
                                  وينبغي التماس املشورة القانونية من   .                                                           مع اجلماعات العسكرية غري الشرعية وعدم مساءلتهم عن جرائم احلرب

  ر                                                                                             مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن كيفية إدراج املعايري الدنيا حلقوق اإلنسان واألخذ مبنظو
                                                                       ً     ً                        يراعي حقوق الطفل يف سياق اإلطار القانوين ملفاوضات السلم، مع االهتمام اهتماماً خاصاً باملبادئ األساسية      

                                 للحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا؛
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                                                                                         النظر يف سحب حتفظها لفترة سبع سنوات على القانون األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية               ) ز ( 
                                                                  رائم احلرب، وهو حتفظ حيول يف الوقت الراهن دون مساءلة األشخاص                                              بشأن اختصاص احملكمة فيما يتعلق جب     

  .                                               املسؤولني عن جتنيد اجلنود األطفال وزرع األلغام األرضية

                                      االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

                                                                                                         بيـنما ترحـب اللجـنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا فيها وضع خطة عمل وطنية للفترة                  -   ١٠٥
                                                                                    ملكافحة االستغالل االقتصادي، وذلك بدعم تقين من منظمة العمل الدولية، فإهنا تعرب عن قلقها     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣

     ١,٥                                                                                           إزاء ارتفـاع عدد األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي الذين يتجاوز عددهم، حسب التقديرات الرمسية،   
          أو املهينة  /                          املعرضني ألشكال العمل اخلطرة و                                               ومما يثري جزع اللجنة بوجه خاص، ارتفاع عدد األطفال   .          مليون طفل

                                            وتعرب اللجنة عن أسفها ألن التشريعات احلالية ال   .                                                          كالعمل الزراعي يف مزارع الكوكا والعمل يف قطاع التعدين      
   .                                                  تقدم احلماية الكافية لألطفال ضحايا االستغالل االقتصادي

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٠٦

                                                                         يز جهودها، مبا يف ذلك عن طريق إجياد خمصصات امليزانية الكافية، ملكافحة االستغالل              مواصلة وتعز   ) أ ( 
                                                                                             االقتصادي من خالل التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف؛

                      القانونية الكافية                        بغية تقدمي احلماية       ١٩٨٩                                                          القيام على سبيل األولوية بإصالح قانون القاصرين لعام           ) ب ( 
   ؛    ١٨٢   و   ١٣٨                                               من االتفاقية واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   ٣٢                                     من عمل األطفال، مع مراعاة أحكام املادة 

                                                                                          الشـهر على قيام املعهد الكولوميب للرعاية األسرية بأنشطة تقدمي اخلدمات الالزمة لتحسني               ) ج ( 
   .                                   حياة األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي

       لشوارع       أطفال ا

      ، حسب     ٢٠٠١                                                                                                 تعـرب اللجـنة عـن قلقهـا إزاء االرتفاع الكبري يف عدد أطفال الشوارع الذي بلغ يف عام                    -   ١٠٧
                                                                                 طفل يف بوغوتا، ويعزى هذا االرتفاع إىل عوامل اجتماعية واقتصادية، والرتاع              ١٠     ٠٠٠                                   التقديرات الرمسية، ما يزيد على      

                                             ويساور اللجنة القلق إزاء قلة محاية هؤالء         .                     ء وعنف داخل األسرة                                                         املسـلح الداخـلي، وما يتعرض لـه األطفال من إيذا         
  .                                                                                            األطفال من عصابات الشباب ولكنها تشعر باالنزعاج بوجه خاص إزاء األخطار اليت يطرحها التطهري االجتماعي

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ١٠٨

                                           ي وغري ذلك من أشكال العنف اليت تستهدف                                                     اختـاذ تدابري فعالة ملكافحة التطهري االجتماع        ) أ ( 
               أطفال الشوارع؛

                                                                                        إجـراء دراسة شاملة هبدف تقييم نطاق وطبيعة وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع وعصابات               ) ب ( 
                                             يف البلد، قصد وضع سياسة ملكافحة هذه الظاهرة؛(pandillas)       الشباب 



CRC/C/42/3 
Page 27 

                                    الشوارع، مع مراعاة آراء هؤالء                                                            إتاحة خدمات التعايف وإعادة االندماج يف اجملتمع ألطفال         ) ج ( 
                                                                     ، وذلك على وجه اخلصوص عن طريق األنشطة االستباقية لتقدمي اخلدمات             ١٢           ً                   األطفـال وفقاً ألحكام املادة      

                                                                                                           اليت يضطلع هبا املعهد الكولوميب للرعاية األسرية، مع مراعاة اجلوانب اجلنسانية، وتزويد هؤالء األطفال مبا               
                                    لزم من الرعاية الصحية وفرص التعليم؛                           يكفي من الغذاء واملسكن وما ي

                                                                وضع سياسة جلمع مشل األسرة حسب اإلمكان ومع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛  ) د ( 

  .                                             التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف    ) ه ( 

                               االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

                                                      كافحة مشكلة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، مبا                                                              ترحـب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف مل         -   ١٠٩
                             الذي جيرم االستغالل اجلنسي         ٢٠٠١         لعام      ٦٧٩                                                                          فـيها تعزيـز أحكـام القانون اجلنائي عن طريق إصدار القانون رقم              

     دمات                                                                         ً                                والسـياحة اجلنسـية مـع القاصرين واستغالل األطفال يف املواد اخلليعة، ويتضمن أحكاماً حمددة تتعلق مبقدمي خ          
                                          غري أهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد عدد   .                           الذي حيظر االجتار بالقاصرين    ٢٠٠٢       لعام    ٧٤٧                           اإلنترنـت، والقانون رقم     

  .                                                                                                                 األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار، وإزاء ما وردها من معلومات تشري إىل أن هؤالء األطفال معرضون للتجرمي                
                                                           ً                          رض لـه أطفال الفئات الضعيفة، على غرار األطفال املشردين داخلياً واألطفال الذين                                                 كما تالحظ اللجنة مع القلق ما يتع      

                                                      وعالوة على ذلك، فمن الدواعي اليت تبعث على القلق           .                                                            يعيشـون يف فقـر، للخطر املتزايد لالستغالل اجلنسي واالجتار         
   .                       االجتار يف الدولة الطرف                                                                     الشديد، عدم املساواة يف إنفاذ القوانني وعدم التنفيذ الفعال لتدابري مكافحة

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ١١٠

                                                                                          إجراء املزيد من الدراسات املتعمقة بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال بغية تقييم نطاق هذه               ) أ ( 
           الظاهرة                                                                                                         الظاهـرة وحتديـد أسباهبا اجلذرية وتيسري الرصد الفعال هلا واختاذ التدابري الفعالة للوقاية من هذه               

                         ومكافحتها والقضاء عليها؛

                                                                                اإلشـارة يف إطار إصالح قانون القاصرين إىل ظاهرة عمل األطفال وتنفيذ خطة عمل وطنية       ) ب ( 
                                                                                             ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي 

                                    ، وااللتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر     ١٩٩٦                          اري لألطفال الذي عقد يف عام                          ملكافحة االستغالل اجلنسي التج
  ؛    ٢٠٠١           نفسه يف عام 

                  أو االجتار وإعادة    /                                                                     تقـدمي الـربامج الكافـية ملساعدة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي و             ) ج ( 
                                        إدماجهم، والتأكد بوجه خاص من عدم جترميهم؛

                                                     عالة وضمان إنفاذ القوانني على قدم املساواة لتجنب اإلفالت                               اختاذ تدابري التنفيذ الالزمة والف  ) د ( 
           من العقاب؛
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                                                                                               تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني على كيفية تلقي                ) ه ( 
          ة للضحية؛                                                                                   الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها والبت فيها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل وحتترم احلياة اخلاص

                                                                                              الـتماس املزيد من املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف والربنامج الدويل ملنظمة                ) و ( 
  .                                   العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال

              تعاطي املخدرات

                                                                                                      يسـاور اللجنة القلق إزاء انتشار ظاهرة تناول الكحول وتعاطي املخدرات، ال سيما يف صفوف أطفال                 -   ١١١
                                                                                                  وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء صنع املخدرات وتصديرها من كولومبيا، وتعاطي              .        الشوارع

                                                      وإرغام األطفال على االجتار باملخدرات، مبا يف ذلك عن            ،(raspachines)                                    األطفـال أنشطة جين أوراق الكوكا       
  .       االجتار                       أو إغرائهم لتعاطي هذا(mulas)                                    طريق إخفاء املواد املتجر هبا داخل اجلسم 

                                                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري وقائية فعالة ملكافحة انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف                -   ١١٢
   .                                                               صفوف األطفال وتقدمي املساعدة يف جماالت إعادة التأهيل واملشورة والتعايف

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

                                                     ألطفال املشمولني بنظام القضاء العادي، وارتفاع عدد                                                                   يسـاور اللجـنة القلـق إزاء االرتفاع السريع يف عدد ا            -   ١١٣
                                                                                                                      األطفال احملرومني من احلرية، وحبس األطفال يف مرافق ال تستجيب للمعايري الدولية، وال سيما فيما يتعلق بفصل األطفال                  

  .    جملتمع                                                                              وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة عدم وجود برامج خاصة بتعايف األطفال وإعادة إدماجهم يف ا  .          عن الكبار

                                                                                            تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف مبواءمة نظام قضاء األحداث مواءمة تامة  -   ١١٤
                                                             منها، ومع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة           ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧                                    مع أحكام االتفاقية، وخباصة املواد      

              مبادئ الرياض   (                                  دة التوجيهية ملنع جنوح األحداث                        ومبادئ األمم املتح    )            قواعد بيجني  (                    شؤون قضاء األحداث    
                                                                                     وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل   )          التوجيهية

                                                                                                             املتصـل باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائية والتوصيات اليت قدمتها اللجنة يف يومها املخصص للمناقشة                
                              ويف هذا الصدد، توصي اللجنة        ).    ٢٣٨-   ٢٠٣            ، الفقرات   CRC/C/46         الوثيقة   (                    بشأن قضاء األحداث            العامة  

  :                                          بأن تقوم الدولة الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي

                                                                                   التأكد من أن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يتفق مع املعايري املرعية على الصعيد الدويل؛  ) أ ( 

                          ويف حالة اللجوء إىل هذا       .                               مان من احلرية كمالذ أخري فقط                                      الـتأكد مـن تطبيق إجراء احلر        ) ب ( 
                                                         اإلجراء كمالذ أخري، ينبغي أن تستجيب املرافق للمعايري الدولية؛

                                                                               اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتأكد من فصل كل طفل حمروم من حريته دون الثامنة عشرة عن   ) ج ( 
         التفاقية؛      من ا  ٣٧         من املادة   )  ج (             ً               البالغني، وفقاً ألحكام الفقرة 
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                                                                                      إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات األطفال ويكون يف متناوهلم لتلقي ومعاجلة الشكاوى              ) د ( 
                                                                                                          املقدمـة من األطفال والتحقيق يف حاالت إساءة معاملة األطفال من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني                

                              وحراس السجون، واملعاقبة عليها؛

                                                        احملرومون من حريتهم على اتصال دائم بأسرهم خالل مدة                                       احلـرص على أن يظل األطفال           ) ه ( 
                                                                                  احتجازهم يف إطار نظام قضاء األحداث، ال سيما من خالل إبالغ اآلباء يف حالة احتجاز أبنائهم؛

                                                                                            االسترشـاد يف هذا الصدد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة                ) و ( 
  ؛ )  ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (            لشهود عليها                       باألطفال ضحايا اجلرمية وا

                                                        تدريب موظفي السجون يف جماالت حقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة؛  ) ز ( 

                                                                             التماس املزيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث وتدريب رجال الشرطة من جهات   ) ح ( 
  .               نسان واليونيسيف                                           من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل

                احلرمان من احلرية

      ٢٠٠٣                                                                               تعرب اللجنة عن قلقها ألن ممارسة االحتجاز التعسفي الفردي واجلماعي اليت تصاعدت يف عامي  -   ١١٥
  .       ّ                                                       ّ                 ُ           قـد أثّرت يف احلياة اخلاصة لألطفال وسالمتهم ملا يتعرضون له من وصم جّراء احتجاز أفراد أُسرهم      ٢٠٠٤ و

                                                               ً                     جنة عن قلقها ألن ما يقوم به املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عموماً من عرض                                           وباإلضافة إىل ذلك، تعرب الل    
   .                                                             لصور األشخاص املوقوفني يف وسائل اإلعالم يتناىف مع مبدأ قرينة الرباءة

                                                                                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوقف عمليات االحتجاز التعسفي ملا تسببه من آثار خطرة                -   ١١٦
                                                                         وعالوة على ذلك، ينبغي التحقيق يف هذه العمليات على وجه السرعة مع              .      المتهم                        عـلى أمـن األطفال وس     

   .                                                                             التأكد يف نفس الوقت من احترام املبادئ املتعلقة بقرينة الرباءة واحلق يف حماكمة منصفة

                                               األطفال املنتمون إىل مجاعات السكان األصليني واألقليات

                                                              خطوات قانونية لالعتراف بالتعددية اإلثنية، واستقالل األقليات                                                       ترحـب اللجـنة مبا اختذته الدولة الطرف من           -   ١١٧
        غري أهنا    .                                                                                                       وحقوقهـا اجلماعـية يف األرض، وخباصة السكان الكولومبيون املنحدرون من أصل أفريقي والشعوب األصلية              

ّ                  تالحظ أن هذه الفئات تواِجه على أرض الواقع صعوبات وأخطاراً ّمجة يف التمتع حبقوقها  ً                                ِ                 القوات املسلحة           وحيول كل من  .                       
                                                                                                                  النظامـية واجلماعات املسلحة املنفصلة عن القوات املسلحة احلكومية دون وصول اإلمدادات احليوية من الغذاء واألدوية،            

                                                                  وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التهديدات اليت تستهدف            .                                                   ممـا يؤدي إىل ارتفاع مستوى سوء التغذية واملرض        
                                                                              تفاع نسبة األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية يف صفوف األطفال املشردين وضحايا األلغام                           زعماء السكان األصليني، وار  

                      كما تعرب اللجنة عن      .                                                                                           األرضـية واألطفال الذين يتعرضون للتجنيد القسري من جانب اجلماعات املسلحة غري الشرعية            
                                    ثنية وعدم حصول هؤالء األطفال على                                                                                  قلقهـا إزاء اخنفـاض معـدالت تسجيل املواليد يف صفوف أطفال األقليات اإل             

             ، فإن نسبة   (etnoeducacion)                                              الطرف بتنفيذ برنامج للتعليم ثنائي اللغة                           ورغم قيام الدولة    .                          اخلدمـات الصحية األساسية   
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                                                   ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتعرض لـه أطفال          .                                                                    تغطـية الـربنامج تظـل حمدودة يف حني تبقى معدالت األمية مرتفعة            
                                   وباإلضافة إىل ذلك، أبرز املقرر اخلاص     .                                                                          إلثنية من استبعاد اجتماعي ومتييز عرقي رغم األحكام القانونية اإلجيابية                   األقليات ا 

      ٢٠٠٤                                                            ِ                                                 املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان واحلـريات األساسـية للسكان األصليني يف تقرير ِبعثته إىل كولومبيا لعام                     
(E/CN.4/2005/88/Add.2)مازون مهددة باالنقراض         ً                أن شعوباً أصلية عدة يف األ                    .  

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ١١٨

  .                                                                                                 إيـالء العـناية الالزمة لضمان السالمة اجلسدية جلميع أفراد اجملتمعات احمللية، مبن فيهم األطفال                ) أ ( 
ّ                                                                                                     وينـبغي أن ُتـّتخذ هـذه الـتدابري بالتشـاور مـع زعمـاء السـكان الكولومبيني املنحدرين من أصل أفري                         قي          ُ 

                والسكان األصليني؛

                                                                                      األخذ مببدأ التمييز اإلجيايب يف إطار تقدمي املساعدة إىل األطفال املشردين املنتمني إىل أقليات إثنية؛  ) ب ( 

     يف                                                       ً      ً                                        اختـاذ تدابري إجيابية لضمان متتع أطفال األقليات اإلثنية متتعاً فعلياً مبا هلم من حقوق، وال سيما                  ) ج ( 
                    جمايل الصحة والتعليم؛

                              عقب يوم مناقشتها العامة         ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                                مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف أيلول        ) د ( 
                                                                                                         بشأن حقوق أطفال السكان األصليني مراعاة تامة، وإيالء اهتمام خاص للتوصية الصادرة عن مفوضية األمم               

                   قوق اإلنسان واحلريات                                                                              املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والتوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبالة ح      
  .    ٢٠٠٤                                         األساسية للسكان األصليني يف تقرير بعثته لعام 

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                                                                               تشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف على تقدمي التقريرين األوليني لكولومبيا مبوجب الربوتوكولني                -   ١١٩
  .                                     يف نفس التاريخ، لتيسري عملية االستعراض                                        االختياريني يف املوعد احملدد هلما، وعند اإلمكان،

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                  ً     ً                 توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً                -   ١٢٠
               قاطعات كي تنظر                                                                                باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء الوزارات املعنية، وإىل اجمللس الوطين، وحكومات امل

  .                                            فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

      النشر

                                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والردود اخلطية اليت                 -   ١٢١
              كلغات الشعوب   (   ة                                                    ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، باللغات املناسب        )                   املالحظـات اخلتامية   (                       قدمـتها والتوصـيات     
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                                  للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين     )                          على سبيل املثال ال احلصر     (                                      ، مبـا يف ذلـك عن طريق اإلنترنت           )        األصـلية 
  .                                                                               وجمموعات الشباب واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

                                                                تقدمي تقريريها الدوريني الرابع واخلامس ضمن تقرير موحد حبلول                                            تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل        -   ١٢٢
     وهذا    ).                  ً                                                     أي مثانية عشر شهراً قبل موعد استحقاق تقدمي التقرير الدوري اخلامس             (    ٢٠١١       أغسطس   /     آب   ٢٦

                           ُّ                                                                         التدبري هو تدبري استثنائي مردُّه العدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة وما يترتب عن ذلك من 
ـ                                          وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير        .                                                                 أخري بني تاريخ تقدمي الدولة الطرف لتقريرها ونظر اللجنة فيه            ت

                                                   وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها        ). CRC/C/118                 انظـر الوثيقة     (           صـفحة       ١٢٠         املوحـد   
  .                                                        الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

 إيطاليا:  اخلتاميةاملالحظات

     انظر  (    ١١٢٧    و     ١١٢٥            يف جلستيها     ) CRC/C/OPAC/ITA/1 (                                           نظـرت اللجنة يف التقرير األويل إليطاليا         -   ١٢٣
CRC/C/SR.1125 و    SR.1127 (     املعقودة يف       ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٦             املعقودتني يف ،              

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢

  مقدمة-ألف 

ٍ                            ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الشامل الذي يتضمن معلوماٍت مسهبة عن تنفيذ الربوتوكول  -   ١٢٤                                                                
  .                                                                 وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد  .         االختياري

                              االقتران مع مالحظاهتا اخلتامية     ُ                                                       ُ                   وُتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية جيب أن ُتقرأ ب            -   ١٢٥
                       ، الواردة يف الوثيقة        ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ١٨                                                                       السـابقة اليت اعتمدهتا بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين يف            

CRC/C/15/Add.198 .   

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                      القوات املسلحة، الذي                ً                                                            حتيط اللجنة علماً مع التقدير بتشريع الدولة الطرف املتعلق بالتجنيد اإلجباري يف    -   ١٢٦
   .                                       ليعكس مضمون أحكام الربوتوكول االختياري    ٢٠٠١ُ  ِّ          ُعدِّل يف عام 

                                                                                                         وترحب اللجنة مبا تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة يف جمال التعاون التقين الدويل والثنائي ومبا تقدمه               -   ١٢٧
                            د على تعايف األطفال ضحايا                                                                                   مـن مساعدة مالية هتدف إىل منع مشاركة األطفال يف النـزاعات املسلحة وتساع            

   .                                 النـزاعات املسلحة واألطفال املقاتلني



CRC/C/42/3 
Page 32 

 

                 ً                                                                                          وتالحـظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطرف تسهم يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألطفال                 -   ١٢٨
        كانون                                                                                            والرتاعـات املسـلحة الـيت اعـتمدها جملـس الشؤون العامة والعالقات اخلارجية باالحتاد األورويب يف        

  .    ٢٠٠٣      ديسمرب  /    األول

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                                   تنسيق وتقييم تنفيذ أحكام الربوتوكول

                            بشأن التقرير الدوري الثاين     ٢٠٠٣                                     من املالحظات اخلتامية املعتمدة يف العام   ١١                  باإلشارة إىل الفقرة  -   ١٢٩
                                      ، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان       )CRC/C/15/Add.198 (        تفاقية                                      املقـدم من الدولة الطرف مبوجب اال      

  .                                                                      التنسيق املناسب والفعال والتقييم املنتظم لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

                  خطة العمل الوطنية

ٍ                              ً      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إمتام واعتماد خطة عمٍل وطنية من أجل األطفال وضعت عمالً مبا  -   ١٣٠                                                     
                                                                      اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية بشأن األطفال اليت            "                 عامل صاحل لألطفال   "                  الوثيقة اخلتامية          تطلبه  

  .    ٢٠٠٢     مايو  /           عقدت يف أيار

                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل القيام، بالتشاور والتعاون مع الشركاء                -   ١٣١
ٍ           ، بوضع واعتماد وتنفيذ خطة وطنية من أجل األطفال وتوفري خمصصاٍت حمددة هلا                          املعنيني مبن فيهم اجملتمع املدين                                                         

                                                    كما توصي الدولة الطرف بأن تويل االهتمام يف خطة           .                                                           من امليزانية وإجياد آليات متابعة مالئمة لتنفيذها التام       
  .                                                       العمل الوطنية ملسألة محاية األطفال املتضررين من الرتاع املسلح

        التشريع

           الذي حيظر     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ٨           الصادر يف  ٢                                           اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانون رقم      ترحب -   ١٣٢
                                                                                                               مشـاركة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر يف األعمال القتالية، وكذلك بالتفسري املقدم يف تقرير الدولة                 

                                    يد أن اللجنة تعرب عن القلق ألن        ب  .                                 ألولئك األطفال يف النـزاع املسلح      "                   املشـاركة املباشرة   "                الطـرف ملعـىن     
ٍ              تشريعات الدولة الطرف ال تنص على تعريٍف واضح ملفهوم     .                     وملا تستتبعه من أنشطة  "                املشاركة املباشرة "                                   

ّ                  ً                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تشريعاهتا تعريفاً ملفهوم           -   ١٣٣             لألشخاص دون    "                 املشاركة املباشرة  "                             ُ  
                                                                     وملا تستتبعه من أنشطة، وذلك مبا يتواءم مع مشولية التفسري الوارد يف تقرير                              الثامنة عشرة يف النـزاع املسلح، 

  .            الدولة الطرف

      ً                                                                                               تعزيـزاً للـتدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو يف اجملموعات املسلحة                 -   ١٣٤
ّ                                                        والزّج هبم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     :  
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            ً                                                               أن حتظر صراحةً مبوجب القانون جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة يف القوات أو اجملموعات   ) أ ( 
                                             املسلحة ومشاركتهم املباشرة يف األعمال القتالية؛ 

            ً                                                                             أن حتظـر صـراحةً مبوجـب القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد                ) ب ( 
                                    األطفال ومشاركتهم يف األعمال القتالية؛

                                                                                           أن تنشـئ واليـة قضائية متتد خارج احلدود اإلقليمية لتشمل هذه اجلرائم عندما يرتكبها                 ) ج ( 
                                           ُ           مواطن أو شخص له صالت أخرى بالدولة الطرف أو ُترتكب ضده؛

ٍ                                          أن تشترط صراحةً عدم قيام األفراد العسكريني بأي فعٍل ينتهك احلقوق املنصوص عليها يف                ) د (                                  ً              
ٍ                         نظر عن أي أمٍر عسكري يصدر يف هذا الشأن                          الربوتوكول االختياري بصرف ال              .   

  جتنيد األطفال-٢

               التجنيد الطوعي

               ً                                                                            حتـيط اللجنة علماً باإلعالن الذي قدمته الدولة الطرف عند التصديق على الربوتوكول االختياري الذي    -   ١٣٥
ّ                   حيّدد سن السابعة عشرة حداً أدىن لسّن التجنيد الطوعي        ً                      ّ   .   

   .      ً  عاماً  ١٨                                              أن تنظر يف إمكانية رفع احلد األدىن لسن التجنيد إىل                           توصي اللجنة الدولة الطرف ب -   ١٣٦

                    دور املدارس العسكرية

               ً                                                                                      حتـيط اللجنة علماً بوجود هذه املدارس العسكرية يف ميالنو ونابويل والبندقية، وهي مدارس جتمع بني                 -   ١٣٧
                          رب اللجنة عن قلقها ألن        وتع  .      ً   عاماً   ١٧    و   ١٥                                                                التعليم الثانوي والتدريب العسكري لطالب تتراوح أعمارهم بني         
ٍ   كشرٍط   "                                 التجنيد الطوعي ملدة ثالث سنوات     "                                                                املدرسة جترب الطالب الذين بلغوا السادسة عشرة على تقدمي طلب               

    .                                                                      إلمتام دراساهتم، وإال فسيكون الطرد من املدرسة العسكرية مصري كل من خيالف ذلك

  :                علومات إضافية عن                                                 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها القادم م -   ١٣٨

                                                                                        وضع األطفال الذين يترددون على املدارس العسكرية، وعلى األخص عما إذا كانت الدولة               ) أ ( 
                                                                           الطرف تعتربهم جمرد طالب مدنيني يف مدرسة عسكرية أم جمندين عسكريني مت جتنيدهم بالفعل؛

                       نية املسلحة دون الثامنة                                                             التدابري اليت اختذهتا لضمان أن يكون التجنيد الطوعي يف القوات الوط  ) ب ( 
                          من الربوتوكول االختياري؛  ٣- ٣                                ، وفق املبدأ املنصوص عليه يف املادة  "     ً      ً    ًً   جتنيداً طوعياً حقاًً "     عشرة 

ٍ    بيانات عن األشخاص دون الثامنة عشرة املسجلني يف املدارس العسكرية، تفصَّل حبسب أموٍر   ) ج (           َّ                                                               
            االجتماعية؛                احلضرية واخللفية  /                                تشمل السن والدين واملناطق الريفية
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               من االتفاقية،   ٢٩   و  ٢٨                                                                   امتـثال املناهج التعليمية املستخدمة يف املدارس العسكرية للمادتني          ) د ( 
   .                     بشأن أهداف التعليم ١   ً                       فضالً عن التعليق العام رقم 

  املساعدة والتعاون الدوليان-٣

             محاية الضحايا

ٍ                           أدخل تشريعاٍت جديدة بشأن ضبط جتارة               الذي     ٩٠ /   ١٨٥               ً                                  حتـيط اللجنة علماً مع التقدير بالقانون رقم          -   ١٣٩            
                                                                                                            األسلحة، فتعرب عن القلق إزاء عدم وضع حكم حيظر بيع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل بلدان يشارك                 

   .                                        ً                          فيها أشخاص مل يبلغوا الثامنة عشرة مشاركةً مباشرة يف األعمال القتالية

                                     حمللية هبدف حظر جتارة األسلحة الصغرية                                                                  توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تراجع تشريعاهتا ا            -   ١٤٠
ٍ                                               ً                                         واألسلحة اخلفيفة مع بلداٍن يشارك فيها أشخاص مل يبلغوا الثامنة عشرة مشاركةً مباشرة يف األعمال القتالية                                       

ٍ                                                           كأفـراٍد يف قوات أو مجاعات مسلحة غري القوات املسلحة احلكومية                                             ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة    .      
    كما   .   ٩٠ /   ١٨٥                                    ُ                                    ريرها القادم، عدد عمليات البيع اليت أُوقفت نتيجة تنفيذ القانون                                    الطـرف بأن تبني، يف تق     

ِ                       ً                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضِمن قانوهنا اجلنائي أحكاماً جترم جتارة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    ُ                             
ٍ                                          ً                          مع بلداٍن يشارك فيها أشخاص دون الثامنة عشرة مشاركةً مباشرة يف األعمال القتالي    .  ة       

  التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح والتسريح واإلدماج االجتماعي-٤

                                   تدابري التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

ٍ                                                                      تأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف معلوماٍت عن برامج أو أنشطة حمددة إلعادة إدماج اجلنود السابقني من                  -   ١٤١                                          
ٍ         األطفال ولعدم قيامها جبمٍع منتظم ل    .                                                                       لبيانات عن ملتمسي اللجوء دون الثامنة عشرة املتضررين من النـزاعات املسلحة                      

                                                                                               توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تويل االهتمام لضعف حال األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني                -   ١٤٢
  :    ة إىل                                                                                        واملهاجرين يف إيطاليا الذين رمبا يكونون قد تضرروا من نـزاع مسلح، من خالل تعزيز جهودها الرامي

ٍ        حتديد هؤالء األطفال يف أبكر مرحلٍة ممكنة؛  ) أ (                               

                                                             ً       ً                       توفـري املسـاعدة املـتعددة التخصصات اليت تراعي ثقافاهتم وتشفيهم بدنياً ونفسياً وتعيد                ) ب ( 
                 ً   إدماجهم اجتماعياً؛ 

                                                                                       مجع البيانات بانتظام عن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين اخلاضعني لواليتها             ) ج ( 
                                                                ئية الذين رمبا يكونون قد شاركوا يف أعمال قتالية يف بلداهنم األصلية؛      القضا

                                            ّ                                              توفـري التدريب بانتظام للسلطات العاملة ألجل ومبعّية أطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين              ) د ( 
   .                                     الذين شاركوا يف أعمال قتالية يف أوطاهنم
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  CRC/GC/2005/6)   ( ٦                 جلنة العام رقم                                              ً                  توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن حتيط علماً بتعليق ا          -   ١٤٣
                                                                                                          بشأن معاملة األطفال الذين ال يرافقهم أحد واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي، وتطلب إىل الدولة                

  .                                                                           الطرف أن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري الثاين عن برامج إعادة إدماجهم يف اجملتمع

  املتابعة والنشر-٥

ٍ          لطرف بأن تعرِّف بالربوتوكول االختياري يف صفوف عامة اجلمهور على نطاٍق                              توصي اللجنة الدولة ا    -   ١٤٤                                                 ِّ            
ٍ                                                                                واسـع واألطفال ووالديهم بوجٍه خاص، وذلك من خالل مجلة أمور منها مناهج التعليم املدرسية والتثقيف                                          

   .            حبقوق اإلنسان

                 من الربوتوكول    ٦              من املادة     ٢                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء الفقرة            -   ١٤٥
                                                                                                       االختـياري، بأن تتيح التقرير األويل الذي قدمته واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع          

  .                                                                         لعامة اجلمهور بغية إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-دال 

                                                             وتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج                   من الرب   ٨              من املادة     ٢   ً           عمالً بالفقرة    -   ١٤٦
                                                                                                  معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع، املقرر 

  .    ٢٠٠٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٤                          من اتفاقية حقوق الطفل يف   ٤٤                 تقدميه مبوجب املادة 

 الياإيط: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١١٢٧   و    ١١٢٥          يف جلستيها CRC/C/OPSA/ITA/1)  (                                     نظـرت اللجنة يف التقرير األويل إليطاليا   -   ١٤٧
CRC/C/SR.1125 و    CRC/C/SR.1127(     املعقودة      ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٦                ، املعقودتني يف ،           

   .                          ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢  يف 

 ة مقدم-ألف 

                                                                                                       ترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الشامل، وكذلك بالردود على قائمة املسائل                 -   ١٤٨
) (CRC/C/OPSA/ITA/Q/1 .                 غـري أن اللجـنة تالحظ مع األسف أن تقرير الدولة الطرف ال يتبع بدقة املبادئ                                                                                   

  .                        التوجيهية لتقدمي التقارير

ٍ           وتالحظ اللجنة حضور وفٍد رفيع املست -   ١٤٩ ٍ            وى وتثمن ما جرى من حواٍر صريح وبناء                                           .  

                                                                     ً                                      وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنةً مبالحظاهتا اخلتامية السابقة               -   ١٥٠
                       ، واملتضمن يف الوثيقة        ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٣١                                                               املعـتمدة يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املقدم يف           

CRC/C/15/Add.198.  
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

               ً                                                                                         حتـيط اللجنة علماً مع التقدير مبختلف ما اختذته الدولة الطرف من تدابري إلعمال وتعزيز محاية حقوق                  -   ١٥١
  :                                                        اإلنسان املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، وال سيما ما يلي

                                    واستغالهلم يف املواد اإلباحية، مبا                                     بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال        ٢٠٠٦ /  ٣٨                 اعتماد القانون     ) أ ( 
                        يف ذلك عن طريق اإلنترنت؛ 

  ؛    ٢٠٠٣                                         بشأن تدابري مكافحة االجتار باألشخاص، يف عام    ٢٢٨               اعتماد القانون   ) ب ( 

ٍ                                            إنشاء صندوٍق لتدابري مكافحة االجتار يف مكتب رئيس الوزراء؛   ) ج (             

                                      فحة امليل اجلنسي إىل األطفال، يف عام                                                               إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات لتنسيق أعمال مكا         ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٢

ٍ                                          إنشاء مرصٍد هلذه الظاهرة ولسياسات املنع والقمع يف عام     ) ه (           ٢٠٠٣     .   

                                                                       ً                                  وترحـب اللجنة باملعلومات املقدمة من الوفد ومفادها أن إيطاليا قد صدقت مؤخراً على اتفاقية األمم                 -   ١٥٢
  .                  توكوليها االختياريني                                          املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبرو

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                                            تنسيق وتقييم تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

                                                                                                      ترحـب اللجـنة بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات لتنسيق إجراءات مكافحة امليل اجلنسي االحنرايف                -   ١٥٣
                                                                            زارات شىت، كما ترحب بتعاوهنا الوثيق مع الرابطات واملنظمات غري احلكومية                                          لألطفـال اليت تضم ممثلني عن و      

ٍ                                   وتالحظ أيضاً إنشاء مركٍز وطين ملكافحة نشر املواٍد اإلباحية عن األطفال على              .                             واخلـرباء يف هـذا املضـمار                            ٍ           ً          
                     د متقطعة وقد تعوق                                                                                      غري أن اللجنة تعرب عن القلق ألن اجلهود الكثرية املبذولة يف هذا اجملال هي جهو                .        اإلنترنت

   .                                                       التنفيذ التام لألحكام املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

                                                                                 ً                           تشجع اللجنة الدولة الطرف على االرتقاء مبستوى التنسيق، على الصعيدين املركزي واحمللي معاً، ويف مجيع ما                 -   ١٥٤
  .                                 لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري                                                                  يشمله الربوتوكول االختياري من جماالت، وعلى تعزيز آلياته للتقييم الدوري

                  خطة العمل الوطنية

  .     ٢٠٠٢               ً                                                                                       حتـيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة ومنع امليل اجلنسي االحنرايف لألطفال يف عام                  -   ١٥٥
             ملا طلبته               ً                                          ٍ                                   ً                      كمـا حتـيط علماً بأن الدولة الطرف هي يف صدد إجناز واعتماد خطٍة وطنية للعمل من أجل األطفال، تنفيذاً                   

   .     ٢٠٠٢     مايو  /                                                             اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية عن األطفال يف أيار  "               عامل صاحل لألطفال "                الوثيقة اخلتامية 
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                                                                                                             توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل القيام، بالتشاور والتعاون مع أصحاب املصلحة                 -   ١٥٦
                                                                                     دين، بإجناز خطة عمل وطنية لألطفال واعتمادها وتنفيذها وتوفري خمصصات من امليزانية                                         املعنـيني، ومـنها اجملتمع امل     

                                                                         كما توصي الدولة الطرف بأن حترص خطة العمل الوطنية على تغطية مجيع              .                                            حمددة وكافية آلليات متابعة تنفيذها التام     
                                         العاملي املعتمدين يف املؤمترين العامليني                                                                               جمـاالت الربوتوكول االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام         

                                           كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز   .                                                           األول والـثاين ملكافحـة االسـتغالل اجلنسي التجاري لألطفال        
ٍ                                  جهودها لضمان التنفيذ التام خلطط عمٍل حمددة ذات صلة بالربوتوكول االختياري                                   .   

               النشر والتدريب

                                                                            ع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري يف                ً   حتيط اللجنة علماً م -   ١٥٧
                                                                                                     أوسـاط اجلمهور، ومنهم على األخص املدرسون ومديرو املدارس واملرشدون االجتماعيون وغريهم من الفنيني              

                    دم االنتظام يف نشر                                  بيد أن اللجنة قلقة إزاء ع       .                              ً                              العـاملني مـع األطفـال وألجلهم، فضالً عن األطفال أنفسهم          
  .                                                                املعلومات عن االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية وبيعهم

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تدابريها لنشر أحكام الربوتوكول االختياري يف أوساط مجيع                -   ١٥٨
                                                واملرشدون االجتماعيون ومقدمو الرعاية وغريهم                                                                       الفنـيني املعنيني، ومنهم ضباط الشرطة واملدعون العامون والقضاة        

                  كما توصي الدولة     .                                                                                            مـن الفنـيني العاملني مع األطفال وألجلهم، املشاركني يف تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري             
   .                      ً     ً                                           الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً حلمالت التوعية والستخدام املواد املناسبة لألطفال

             مجع البيانات 

                                   ً                                                    ة إذ ترحب بإنشاء الدولة الطرف مرصداً لظاهرة االستغالل اجلنسي ولسياسات املنع والقمع،                    إن اللجـن   -   ١٥٩
                                                                                                          تالحظ مع القلق عدم وجود نظام مركزي جلمع وحتليل البيانات ذات الصلة وحتليلها، وفق ما أشارت إليه                      فهي

   .             الدولة الطرف

ٍ       ع البيانات الكمية والنوعية بطريقٍة                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل مج            -   ١٦٠                                 
                                                   وينبغي هلا أن تستخدم مثل هذه البيانات لتقييم          .                                                      منهجية عن مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري      

  .                                                                            التقدم احملرز ووضع برامج وسياسات ترمي إىل مواصلة تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

                  اعتمادات امليزانية

                                                                                        ولة الطرف برصد موارد مالية لربامج حمددة للحماية االجتماعية، ومنها األموال املرصودة                           رغـم قيام الد    -   ١٦١
                                                                                                               لضـحايا االجتـار واالسـتغالل، فإن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء املعلومات احملدودة بشأن اعتمادات امليزانية                 

  .                                                         ً     ً  املرصودة لتنفيذ األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري تنفيذاً تاماً
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ٍ                                                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تقدم معلوماٍت إضافية يف تقريرها املقبل عن اعتمادات امليزانية            - ٢  ١٦                                         
  .                                              املخصصة للتنفيذ الشامل ألحكام الربوتوكول االختياري

                   آلية الرصد املستقلة

         إلنشاء                                                                                            ترحب اللجنة بإنشاء مكتب ألمني املظامل يف مثاين مناطق من الدولة الطرف وباجلهود املبذولة              -   ١٦٣
ٍ                                           مؤسسٍة وطنية مستقلة مؤهلة حلماية حقوق الطفل                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإمتام هذه اجلهود وضمان          .     

                              وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف   .                                              ُ                  سهولة وصول مجيع األطفال إىل هذه املؤسسة الوطنية وُيسر استفادهتم منها
                                           بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق        ) CRC/GC/2002/2               انظر الوثيقة      ( ٢                           إىل التعلـيق العام رقم      

  .                               اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل

  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال-٢

                                           القوانني واألنظمة اجلنائية أو العقابية احلالية

                                       لطرف لتجرمي بيع وبغاء األطفال واستغالهلم يف                ً                                      حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة ا -   ١٦٤
                                                                                               بيد أهنا قلقة إزاء عدم وضع الدولة الطرف لتعريف واضح الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                 .                 املـواد اإلباحية  
   .                        من الربوتوكول االختياري ٢                يتواءم مع املادة 

                     اإلجراءات ذات الصلة                                                                             توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تواصل ضمان تنفيذ التشريعات و              -   ١٦٥
               ُ   َّ                         ً                          كما توصيها بأن ُتضمَّن تشريعاهتا الوطنية تعريفاً الستغالل األطفال يف          .                           ً     ً      بالـربوتوكول االختياري تنفيذاً تاماً    

   .                     ِّ                             ٍ         املواد اإلباحية، ما ميكِّن من وضع وتنفيذ السياسات بصورٍة واضحة

  محاية حقوق األطفال الضحايا-٣

                                              األطفال ضحايا املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول                               التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل

ّ                                 حتيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء صندوٍق موّحد جلميع السياسات مبوجب القانون  -   ١٦٦     ٍ       غري أن   .     ٢٠٠٠ /   ٣٢٨               ً                 
                                                                                                                          اللجـنة ال تزال قلقة إزاء التفاوت يف توزيع املوارد البشرية واملالية يف مجيع أرجاء البلد، مبا يف ذلك التفاوت يف                     

   .                                     لوصول إىل مراكز اإلقامة واملرافق الطبية ا

                                ِّ      ٍ                                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعرِّف بصورٍة حمددة خدمات احلماية وأن تضع مبادئ توجيهية           -   ١٦٧
                                                                                                        تكفـل تطبيق معيار أدىن مشترك للخدمات واألعمال فيما بني خمتلف املناطق يضمن تلقي األطفال الضحايا                

                  كما توصي اللجنة     .                         ً       ً                               فيها تعافيهم التام جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع                             ً          املساعدة املناسبة كاملةً، مبا     
  .                                                            الدولة الطرف بأن ترصد ميزانيات واضحة حمددة هلذه اخلدمات واألعمال
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية-٤

                       يف الربوتوكول االختياري                                     التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها

                                                                         ً                      تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال ضحايا االجتار القادمني خاصةً من بلدان أوروبا     -   ١٦٨
   .                                                 ً                                         الشرقية، والسيما من رومانيا، والذين يتعرضون حتديداً خلطر االستغالل اجلنسي واالستغالل ألغراض التسول

               ً     ً                                                     بأن تويل اهتماماً خاصاً حلالة الفئات الضعيفة من األطفال الذين يقعون                                        توصي اللجنة الدولة الطرف      -   ١٦٩
                                                                    كما توصيها بشدة بأن تشرك املدن األخرى يف املمارسات اجليدة، مثل             .                                ضـحية االسـتغالل جبميع أشكاله     

   .              املوجود يف روما  "                   مركز مكافحة التسول "

  املساعدة والتعاون الدوليان-٥

        الوقاية

ٍ                                                  ماً مببادرات الدولة الطرف يف توفري منتدياٍت ملناقشة وحتليل جوانب تتعلق بالطابع عرب                              حتـيط اللجنة عل    -   ١٧٠                                    ً  
       غري أن    .                                                     ً                                                الوطين لبغاء األطفال والسياحة اجلنسية واالجتار اجلنسي، فضالً عن استراتيجيات املنع والقمع واملساعدة            

   .        ملنتديات                                                              اللجنة ال تزال قلقة جتاه االفتقار للوعي وآلليات متابعة نتائج هذه ا

                                                                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مساعيها لتعزيز التعاون الدويل املشترك بني الوزارات من خالل                 -   ١٧١
ٍ                   ً     اجـتماعاٍت تصمم حتديداً وتنظم تنظيماً جيداً هلذا الغرض، وتضع التزاماٍت وأهداف حمددة زمنياً                            ً     ً             ً            ٍ ٍ       تقترن بتقييٍم سليم                      

              انظر الوثيقة     (    ٢٠٠٥                   الصادر يف عام      ٦                                    لة الطرف إىل التعليق العام رقم                               وتوجه اللجنة نظر الدو     .                    ومنـتظم للنـتائج   
CRC/GC/2005/6 (  بشأن معاملة األطفال الذين ال يرافقهم أحد واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم                                                                         .   

             محاية الضحايا

                      ويف املواد اإلباحية                                                                          ً             تالحـظ اللجنة مع التقدير أن التشريعات األخرية املتعلقة باستغالل األطفال جنسياً            -   ١٧٢
               ً      ً                                                                  قد فرضت التزاماً دائماً على متعهدي الرحالت السياحية يقضي بإعالم الزبائن أن القانون           )     ٢٠٠٦ /  ٣٨         القانون   (

   .                                                                                        يعاقب على املمارسات املتصلة ببغاء األطفال وباستغالهلم يف املواد اإلباحية، حىت وإن ارتكبت يف اخلارج

                                                                تتخذ، بالتعاون مع متعهدي الرحالت السياحية واجملتمع املدين،                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن      -   ١٧٣
                                                                                                         التدابري الالزمة اليت تشمل تنظيم محالت طويلة األجل إلعالم اجلمهور وتوعيته بشأن انتشار ظاهرة السياحة               

   .                                       اجلنسية، هتدف إىل خفض طلب املستهلك وإزالته

              إنفاذ القوانني

                                                                          ختلف االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت وقعتها الدولة الطرف يف                         ً                  حتيط اللجنة علماً مع التقدير مب      -   ١٧٤
  .                         جمال التعاون القضائي واألمين
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                                                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف لقمع                -   ١٧٥
ٍ                                                وكشـف املسؤولني عن أفعاٍل تشمل بيع األطفال وبغاء األطفال واستغال                                           هلم يف املواد اإلباحية، وال سيما مع                      

ٍ                     وكاالت دوٍل أخرى إلنفاذ القوانني          .   

                     املساعدة املالية وغريها

               ً                                                                                         حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير باملبادئ التوجيهية اليت وضعها املدير العام للتعاون اإلمنائي لرصد                 -   ١٧٦
ٍ                                                            األمـواٍل للمبادرات املطلقة بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة و                                                 املنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية،          

                                 ً                                                               ً                 وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم فعلياً بتنفيذ هذه املبادئ وتعزز توفري الدعم املايل لتنفيذ مشاريعها، وخاصةً                
   .                    للمنظمات غري احلكومية

  املتابعة والنشر-٦

        املتابعة

                                            لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات من                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة         -   ١٧٧
ٍ                                                  خـالل أمـور منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو الديوان أو أي هيئٍة مماثلة أو الربملان، وإىل أعضاء                                                                                    

   .                                                                                 حكومات وبرملانات املقاطعات لتقوم بدراستها على النحو الواجب واختاذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

ٍ                                                     الطرف بأن تتيح على نطاٍق واسع هذا التقرير األويل والردود اخلطية اليت                                      توصـي اللجـنة الدولة       -   ١٧٨                       
                                      اليت اعتمدهتا، لعامة اجلمهور ومنظمات       )                 املالحظات اخلتامية  (                                                 قدمـتها الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا        

    دون  (      ترنت                                                                                             اجملـتمع املـدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلن               
   .                                                    إلثارة النقاش والتوعية بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها  )              االقتصار عليها

  التقرير القادم-دال 

                                                        من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن   ١٢           من املادة  ٢   ً                عمالً بأحكام الفقرة  -   ١٧٩
                                          تقريرها الدوري الثاين الواجب تقدميه مبقتضى                                                      تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف 

  .    ٢٠٠٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٤                          من اتفاقية حقوق الطفل يف   ٤٤      املادة 
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 التفيا: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١١٢٦    و     ١١٢٤            يف جلستيها     ) CRC/C/83/Add.16 (                                                     نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثاين لالتفيا           -   ١٨٠
CRC/C/SR.1124و   CRC/C/SR.1126 (   املعقودة يف     ١١٥٧                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٦           املعقودتني يف ،            

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢

  مقدمة-ألف 

                                                                                                                  ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الشامل الذي قدمته الدولة الطرف وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل                 -   ١٨١
          ً      وتالحظ أيضاً مع     .                                                             مما أتاح فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف على حنو أفضل            ) CRC/C/LVA/Q/2 (                 الـيت وضـعتها     

  .                                                                                                التقدير احلوار الصريح واملفتوح الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم خرباء من املؤسسات احلكومية املختصة

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -باء 

  :                                                                                              تالحظ اللجنة مع التقدير أنه مت التصديق على املعاهدات الدولية ذات الصلة حبماية حقوق الطفل، من بينها -   ١٨٢

    ١٩                                                                                              الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف                ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول

                                                                            فاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف                                  الربوتوكول االختياري الت    ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٢                 املواد اإلباحية، يف 

   ٩                                                                       املـتعلقة حبمايـة األطفال والتعاون يف جمال التبين خارج البلـد، يف             ٣٣                          اتفاقـية الهـاي رقـم         ) ج ( 
   .     ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب

    بعد   ) CRC/C/15/Add.142 (                                                    ملختلفة اليت اختذت ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنة                         ً               وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري ا     -   ١٨٣
  :                                           النظر يف التقرير األول عن تنفيذ االتفاقية، مثل

                                إنشاء وزارة لشؤون الطفل واألسرة؛  ) أ ( 

                                          املواقف الرئيسية لتكون التفيا دولة صاحلة      "                                                          وضـع وثـيقة لتخطيط السياسة يف األجل الطويل بعنوان             ) ب ( 
                                                                                                 باالسـتناد إىل الوثيقة اخلتامية املنبثقة عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة               )     ٢٠١٥-    ٢٠٠٤   " (        لألطفـال 

   ".              عامل صاحل لألطفال "          وعنواهنا     ٢٠٠٥     مايو  /              املعقودة يف أيار

  .    ٢٠٠٤                                إنشاء صندوق لكفالة الكفاف يف عام   ) ج ( 
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 تفاقية العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ اال-جيم 

   ّ                                                                                                   تسـلّم اللجـنة بالصعوبات االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها الدولة الطرف، مبا يف ذلك شدة هبوط الناتج        -   ١٨٤
                ً                                                   ً                                                احمللي اإلمجايل أساساً بسبب حل اجمللس األورويب للتعاضد االقتصادي الذي أثر سلباً على حالة األطفال وأعاق وال يزال                  

    .                     ً     ً تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

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

                      توصيات اللجنة السابقة

                                                                                                 تالحـظ اللجـنة مـع االرتـياح أن تقريـر الدولـة الطرف قد أشار إىل الشواغل والتوصيات العديدة          -   ١٨٥
) CRC/C/15/Add.142 (    يت بعد النظر يف تقريرها األويل                 الـيت أبد                                  ) CRC/C/11/Add.22 (      وأنه جرى تناوهلا من                      

                                                                             ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تناول عدد من الشواغل والتوصيات              .                                   خالل التدابري والسياسات التشريعية   
                      كافية يف امليزانية                                                                                                 بـالقدر الكايف منها تنسيق السياسات واآلليات املؤسسية املتعلقة حبقوق الطفل، وختصيص موارد            

  .                                                                                          الستحقاقات األسر، واخلدمات الصحية والتعليم وتوسيع نطاق األحكام املتعلقة بتوفري رعاية بديلة لألسرة

                                                                       على بذل ما يف وسعها لتناول التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية                                      حتث اللجنة الدولة الطرف    -   ١٨٦
                                                                د، والتصدي لقائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية                                                       بشأن التقرير األول، اليت مل يتم تنفيذها بع       

  .                         بشأن التقرير الدوري الثاين

                 التشريع والتنفيذ

  .                                                                                                    تالحظ اللجنة مع التقدير اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع إطار قانوين حلماية حقوق الطفل               -   ١٨٧
                                                        الطفل، مبا يف ذلك التعديالت اليت أدخلت على قانون                                                                  وترحب بالتدابري التشريعية اليت مت اعتمادها بشأن حقوق       

                ومع ذلك، تعرب     .                                                                                         محاية حقوق الطفل وعلى قانون اخلدمات االجتماعية واملساعدة االجتماعية واللوائح املنقحة          
                                                                                                                      عـن قلقهـا إزاء الثغرة القائمة بني القانون والتنفيذ الفعلي، خاصة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية وقضاء                  

  .                     حداث واحلماية من العنف  األ

                                                                     ً                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتنقيح أو تعديل القوانني حيثما كان ذلك ضرورياً، واختاذ التدابري الالزمة                  -   ١٨٨
  .                                                                                                 بوسائل منها توفري املوارد البشرية واملالية الكافية لضمان تنفيذ القوانني وامتثاهلا التام ألحكام االتفاقية

   ية                        التنسيق وخطة العمل الوطن

                                                                                                   ترحـب اللجنة بإنشاء آليات مؤسسية تركز على حقوق الطفل، مبا يف ذلك الوزارة املخصصة لشؤون                 -   ١٨٩
                                                                                                              الطفل واألسرة واملكلفة بوضع سياسة وطنية حلماية حقوق الطفل وتنسيقها ورصد تنفيذها، وإنشاء هيئة تفتيش               
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  .                                  محاية حقوق الطفل وغريه من التشريعات                                                             حكومية حلماية حقوق الطفل لتحقيق أمور منها ضمان االمتثال لقانون 
                 ً        ً                                                                                 وتالحظ اللجنة أيضاً أن عدداً من السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل تشري صراحة إىل حقوق الطفل، مبا                

                                         ومع ذلك، تشعر بالقلق لعدم وجود تنسيق كاف   .                                                        يف ذلـك املواقف الرئيسية لتكون التفيا دولة صاحلة لألطفال    
                                                                                        لكيانات املؤسسية املختلقة لرصد تنفيذ االتفاقية يف سائر أحناء البلد، مبا يف ذلك بني                                         حـىت اآلن بـني اآلليات وا      
                        ً                                                             وما يشغل بال اللجنة أيضاً هو عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ السياسة                .                          املسـتويني الوطـين واحمللي    

   ".                      التفيا دولة صاحلة لألطفال "                     الطويلة األجل املعنونة 

  :                      ة الطرف بالقيام مبا يلي                 تشجع اللجنة الدول -   ١٩٠

                                                                               تعزيز والية وزارة شؤون الطفل واألسرة لتنسيق ورصد تنفيذ سياسة وطنية ذات صلة حبماية   ) أ ( 
            حقوق الطفل؛

                                                                            ً                وضـع خطة عمل وطنية لتنفيذ املواقف الرئيسية لتكون التفيا دولة صاحلة لألطفال تنفيذاً                ) ب ( 
             ً      ً      ً       ً                        ت وتؤسس إطاراً زمنياً واضحاً وإطاراً تدرج فيه مبادئ             ً                                              كـامالً، وهـي املواقف اليت حتدد األهداف والغايا        

                                ً     ً   وأحكام االتفاقية والقانون إدراجاً كامالً؛

                                                                                   تعيني مجيع خطط وبرامج العمل األخرى يف خطة العمل الوطنية لتفادي جتزئتها وتشابكها بال داع؛  ) ج ( 

                               ة لتنفيذ خطة العمل الوطنية                                                                      توفري اآلليات واللوائح وموارد امليزانية واملوارد البشرية الالزم         ) د ( 
   .            هذه بفعالية

             الرصد املستقل

                                                                                                       ترحـب اللجنة باآلليات املختلفة اليت مت إنشاؤها، مبا يف ذلك فرع محاية حقوق الطفل يف مكتب التفيا                   -   ١٩١
                                                                                                             الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يتناول، يف مجلة أمور، الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل، ومشروع القانون               

                                                                                                       خلاص بتعيني حمام عام، أي مؤسسة ألمني مظامل يكون الغرض منها توسيع نطاق محاية حقوق اإلنسان وضمان                  ا
                                                         على أن ما يشغل بال اللجنة هو عدم ختويل هذا الفرع            .                                                        مراعاة مبدأ اإلدارة السليمة من جانب مؤسسات الدولة       

      وتعرب   .                                         تفاقية وتقييمه بانتظام أو اإلبالغ عنه                                                                      التابع للمكتب الوطين حلقوق اإلنسان والية كافية لرصد تنفيذ اال         
  .                                                                                        اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تنشئ منصب أمني مظامل لألطفال رغم ما جاء يف توصيتها السابقة

                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيز عمل فرع محاية حقوق الطفل التابع ملكتب التفيا                -   ١٩٢
                                            وبتشجيع وتعزيز سبل وصول األطفال إىل هذا                                                     ان وذلك بتوفري موارد بشرية ومالية كافية                       الوطين حلقوق اإلنس  

                                                                                                          كما توصي الدولة الطرف بتأمني التنسيق والتعاون الفعالني بني هذا الفرع واحملامي العام اجلديد والنظر                 .      الفرع
       بشأن  ٢                          اة تعليق اللجنة العام رقم                                                                  يف إمكانية حتويل هذا الفرع إىل مؤسسة أمني مظامل مستقلة لألطفال، مع مراع

   ).         ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                                                 دور املؤسسـات الوطنـية املستقلة حلقوق اإلنسان ومبادئ باريس           
  .                                                                                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية يف اجلهود اليت تبذهلا لرصد تنفيذ االتفاقية
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            ختصيص املوارد

                  غري أن ما يشغل بال   .                                                                   لجنة بزيادة املوارد املخصصة يف امليزانية للتعليم ورعاية صحة األم والطفل       ترحب ال -   ١٩٣
                                                                                                                  اللجـنة هـو عدم كفاية هذه املوارد لتنفيذ االتفاقية بفعالية، مبا يف ذلك الربامج واإلصالحات العديدة املخطط                  

  .                       إجنازها أو اجلاري تنفيذها

  :   يلي                            توصي اللجنة الدولة الطرف مبا  -   ١٩٤

                                                                            وضع استراتيجية شاملة ونظام رصد مالئم حبيث تكفل خمصصات امليزانية بالفعل حتسني حالة   ) أ ( 
                                             أضعف الفئات واحلد من أوجه التفاوت بني األقاليم؛

                                                                                         إجـراء دراسـة عن أثر املوارد اليت ختصصها احلكومة يف امليزانية لصاحل األطفال وأسرهم                ) ب ( 
  .               لتقييم فعاليتها

            مجع البيانات

               ً                                                                                                   حتيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق جبمع البيانات اإلحصائية وتالحظ مع التقدير                 -   ١٩٥
                                                               ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق لالفتقار حىت اآلن إىل             .                                                           املعلومات املفصلة واملستوفاة اليت قدمتها يف ردودها اخلطية       

   .                                                             حليل العوامل اليت حتدد حالة األطفال، وخباصة أطفال اجملموعات احملرومة                              بيانات منتظمة وشاملة ومصنفة لت

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري جلمع البيانات بطريقة منهجية وشاملة وتصنيفها على حنو               -   ١٩٦
    بغي    وين  .                                                                                            يتمشى مع االتفاقية، وحبيث يتسىن استخدامها لوضع سياسات وبرامج لألطفال وتنفيذها ورصدها           

                                                                                                           التشديد بوجه خاص على مجع بيانات تتعلق باألطفال الذين حيتاجون إىل عناية خاصة، مبن فيهم األطفال من                 
                                وينبغي النظر يف إجراء دراسات       .                                                                     غري املواطنني، واألطفال عدميو اجلنسية وأطفال الالجئني وأطفال األقليات        

                                        األطفال من ضحايا االعتداءات، أو اإلمهال، أو                                                    حتليلية متعمقة عن األطفال املعرضني بوجه خاص للخطر، مثل 
                                                                                                         سوء املعاملة، أو أطفال الشوارع، أو األطفال املصابني بعاهات ولديهم احتياجات خاصة، واألطفال املودعني              

  .                                                           يف الرعاية املؤسسية الطويلة األجل ويف املدارس الداخلية املخصصة هلم

             نشر االتفاقية

                                                                   الدولة الطرف قد استجابت لتوصياهتا السابقة بإدراج معلومات عن حقوق                               تالحظ اللجنة مع التقدير أن     -   ١٩٧
  .                                                                                                                 الطفل يف املناهج واملشاريع الدراسية وترمجتها إىل الالتفية وأهنا نشرت الكتيب عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل                

                  تزال تعرب عن              ً                                                                                  وترحب أيضاً جبهود الدولة الطرف لتدريب املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم ولكنها ال             
  .                                                     قلقها حملدودية وعي اآلباء واألطفال أنفسهم بأحكام االتفاقية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٩٨

                                                                                 مواصلة جهودها لنشر االتفاقية جبميع اللغات ذات الصلة وباستخدام املواد املالئمة لألطفال    ) أ ( 
                                               واملناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية والثانوية؛
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                                                  توسيع نطاق براجمها لتوعية األطفال واآلباء باالتفاقية؛  ) ب ( 

                                                                                        مضـاعفة جهودها لتوفري دورات تدريبية مناسبة ومنهجية عن حقوق الطفل لصاحل املهنيني               ) ج ( 
                                                                                                 العاملني مع األطفال ومن أجلهم، مبن فيهم القضاة، واحملامون، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، واملعلمون، 

  .                                        الرعاية الصحية والعاملون يف اجملال االجتماعي       ومهنيو 

  مبادئ عامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                                      ترحـب اللجنة باإلعالن الذي قدمته الدولة الطرف لإلفادة بأن مجيع األطفال يف التفيا يتمتعون بنفس                 -   ١٩٩
                                              شرط اإللزامي بتسجيل األصل العرقي يف جوازات                                                                 احلقوق بصرف النظر عن وضعهم كمواطنني، وبقرار إلغاء ال        

                                                                         ً     ً                               ومع ذلك، تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لعدم تنفيذ مبدأ عدم التمييز تنفيذاً كامالً يف التفيا لصاحل                    .      السفر
                                                                                                                أطفال األقليات، مبن فيهم أطفال الروما، واألطفال املعوقون واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وخباصة               

  .                                           كانية وصوهلم إىل مرافق الصحة والتعليم املناسبة  إم

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٠٠

                                                                                             اختاذ تدابري فعالة تكفل متتع مجيع األطفال الذين خيضعون لواليتها القضائية باحلقوق الواردة               ) أ ( 
             كال التمييز؛                                           ، مبا يف ذلك باعتماد تشريعات حتظر صراحة مجيع أش ٢                ً         يف االتفاقية، وفقاً للمادة 

                                                                                       تنظيم محالت شاملة لتثقيف اجلمهور ملنع ومقاومة املواقف االجتماعية السلبية والتصرفات             ) ب ( 
                                                                        القائمة على اجلنس أو السن أو العرق أو اجلنسية أو األصل أو الدين أو اإلعاقة؛

        ات صلة                                                                                         تضـمني تقريـرها الدوري القادم معلومات عما اختذته من تدابري ونفذته من برامج ذ                ) ج ( 
                                                                                                             باتفاقـية حقـوق الطفـل على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية           

ٍ                          ، وعلى حنٍو يراعي تعليق اللجنة          ٢٠٠١                                                                      والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام                      
   .             هداف التعليم      بشأن أ  )     ٢٠٠١ ( ١          العام رقم 

       الفضلى           مصاحل الطفل 

                                                                                                                  ترحب اللجنة باملعلومات اليت أكدت فيها الدولة الطرف أهنا تويل األولوية إلنفاذ حقوق الطفل، ولكنها تعرب مع                  -   ٢٠١
  .                                                                                                 ذلك عن قلقها لعدم تناول مصاحل الطفل الفضلى بالقدر الكايف حتت ضغط التحول االقتصادي ونتائج شيوخة السكان

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٠٢

                                                                                         ضمان أن يكون املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى االعتبار الرئيسي وأن يتم إدراجه بالكامل   ) أ ( 
                                  يف مجيع التشريعات ذات الصلة بالطفل؛
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                                                                   ً                              ضـمان تطبـيق هـذا املبدأ يف مجيع القرارات السياسية والقضائية واإلدارية فضالً عن املشاريع                  ) ب ( 
  .         على الطفل                         والربامج واخلدمات اليت تؤثر 

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                                    تالحـظ اللجنة مع التقدير التدابري املتخذة لتعزيز احترام آراء الطفل، مبا يف ذلك من خالل املشاركة النشطة يف                    -   ٢٠٣
                                                 على أهنا تشعر بالقلق لعدم اشتراك األطفال من          .                                                                  جمالس إدارة الطالب ويف جمالس املدارس وجملس األطفال احلديث النشأة         

                                                                    وتعرب عن أسفها لقلة املعلومات املقدمة عن املواقف جتاه آراء واقتراحات      .                                       احملرومة بنفس القدر يف هذه اهلياكل            األوساط
                                                                                                                        األطفال وكذلك تلك املتعلقة مبعرفة مدى السعي اللتماس آرائهم والتعبري عنها أو إدراجها يف مجيع املؤسسات اليت يتردد                  

  .        نف األسرة                                 عليها األطفال على املستوى احمللي ويف ك

  :                                              من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ١٢            يف ضوء املادة  -   ٢٠٤

                                                                                      تعزيز جهودها لتكفل حق األطفال يف التعبري عن آرائهم حبرية يف مجيع املسائل اليت متسهم وإعطائها     ) أ ( 
                         ت يف فرص مشاركة الطالب                                                                                       األمهية الواجبة يف املدارس وغريها من مؤسسات التعليم وداخل األسرة، وخفض التفاو           

                                  من أوساط اجتماعية وإقليمية خمتلفة؛

                                                                                               وضع برامج جمتمعية لتدريب اآلباء واملعلمني وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم                ) ب ( 
                                                                                                           عـلى اكتسـاب املهـارات، وتشـجيع األطفال على اإلعراب عن آرائهم عن علم وذلك بتزويدهم باملعلومات                  

       ملالئمة؛           واإلرشادات ا

                                                                                                ضمان إتاحة الفرصة لالستماع إىل آراء األطفال يف أي إجراءات قضائية وإدارية متسهم، وإيالئها                ) ج ( 
                    ً                 االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه؛

                                                                                             ضـمان املشـاركة الفعالـة ملـنظمات األطفال، بانتظام، يف وضع السياسات أو الربامج الوطنية              ) د ( 
                            سهم، مبا يف ذلك إصالح التعليم؛                      واإلقليمية واحمللية اليت مت

  .                                                                توفري قدر أكرب من املعلومات بشأن هذه املسألة يف التقرير الدوري القادم    ) ه ( 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

       اجلنسية

                                                           لدولة الطرف للتعجيل بعملية منح اجلنسية لألطفال من غري                                                            ترحـب اللجـنة بـاخلطوات املختلفة اليت اختذهتا ا          -   ٢٠٥
                                                                           ومع ذلك، ال يزال القلق يساورها إزاء ضخامة عدد األطفال يف التفيا ممن ليست          .                                   املواطـنني واألطفـال عدميي اجلنسية     

          ن اجلنسية              على قانو      ١٩٩٨                                                                                               لديهـم حىت اآلن جنسية البلد أو ممن هم عدميو اجلنسية وذلك رغم التعديل الذي أدخل عام                  
  .                                             حق املواطنة واحلصول على اجلنسية بناء على الطلب    ٢٠٠٥-    ١٩٩٢                                    الذي خيول األطفال املولودين خالل الفترة 
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                                                                                                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتعجيل بعملية منح اجلنسية للذين يودون احلصول عليها                 -   ٢٠٦
                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفري املزيد من          .    طنني                                                       إلهنـاء الوضـع القانوين االنتقايل لألشخاص من غري املوا         

                                                                                                             املعلومـات والدعم آلباء األطفال من غري املواطنني واألطفال عدميي اجلنسية لضمان حصول مجيع األطفال يف التفيا                 
  .                 على اجلنسية بسهولة

                   احلصول على املعلومات

                                                      لطرف لتشجيع األطفال على القراءة، ال سيما من خالل                                                                    تعـرب اللجنة عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا الدولة ا          -   ٢٠٧
                 ً                                                                          وتالحظ اللجنة أيضاً اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للنظر يف املسائل ذات الصلة بسبل                .                           بـرامج التعليم واملكتبات   

              رد على شبكة                                                                                                            الوصـول إىل وسـائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك محاية األطفال من املواقع الضارة اليت ت                 
                                                                                                               ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء سهولة السبل اليت تتيح لألطفال االطالع على بعض املواد الضارة اليت                    .        اإلنترنت

                                                                                                                         تنشرها وسائل اإلعالم واملتاحة عرب شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك مواقع الشبكة اليت تقدم مواد عنيفة وإباحية ومواد حتض                   
  .                      تشجع على إدمان املخدرات                      على الكراهية العرقية و

                                                                                       ً                   توصـي اللجـنة بإنشاء آليات لرصد وحتسني نوعية ومالءمة برامج وسائل اإلعالم اليت يتم إنتاجها أساساً                  -   ٢٠٨
    ١٧                                                             كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف ضوء املادة             .                                                 لألطفال بالتعاون مع مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون     

                                                                                        تدابري القانونية والتعليمية والتدابري األخرى الالزمة، مبا يف ذلك تنظيم محالت إرشادية                                           مـن االتفاقية، باختاذ مجيع ال     
                                                                                                                لآلبـاء واألوصياء واملعلمني، وبالتعاون مع مقدمي اخلدمات على شبكة اإلنترنت، حلماية األطفال من التعرض ملواد                

  . ت                                                             ضارة كمواد العنف واإلباحة اليت تنقل عن طريق وسائل اإلعالم واإلنترن

                العقوبة البدنية

                                                                                                                ترحـب اللجـنة حبظر العقوبة البدنية صراحة يف قانون محاية حقوق الطفل، ولكن القلق ال يزال يساورها إزاء                  -   ٢٠٩
                        ً     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألنه   .                                                                              استمرار تطبيق هذه العقوبة وغريها من املمارسات املهينة يف املدارس واملؤسسات األخرى   

                                                                                                  خولة للمفتشني يف األقاليم للتحقيق يف حاالت العقوبة البدنية، فإن العقوبات اليت يفرضوهنا ليست                                      بالـرغم من الوالية امل    
  .                                                    مناسبة يف مجيع احلاالت ويصعب فصل اجلناة أو طردهم من عملهم

    مجيع                                                                                                              تكرر اللجنة توصيتها السابقة اليت تدعو إىل حظر ممارسة العقوبة البدنية وغريها من العقوبات املهينة يف                  -   ٢١٠
                                                                                                                 املؤسسـات، وتشـجيع الدولـة الطـرف على تعزيز تدابري تطبيق أشكال التأديب البديلة يف املدارس وغريها من                   
  .                                                                                              املؤسسات بأمور منها تشديد العقوبات وتقدمي اجلناة إىل القضاء، مبا يف ذلك بوقف عملهم يف املدارس واملؤسسات
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١فقرتان ، وال٥املادة (

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

                                األطفال احملرومون من البيئة األسرية

                                                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير زيادة اهتمام الدولة الطرف ببدائل الرعاية املؤسسية لألطفال، مبا يف ذلك األسر                 -   ٢١١
                                                                               ً                  وما يقلق اللجنة هو أن عملية سحب حقوق اآلباء بشكل مؤقت أو دائم قد باتت تشكل تدبرياً                   .                 احلاضـنة والتبين  

                                                   ومع التسليم باخلطوات املتخذة إليداع عدد أكرب من          .                                                          يـتواتر تطبـيقه وأن معظم األطفال يودعون يف املؤسسات         
                                          ء بقاء عدد كبري من األطفال يف الرعاية                                                                                        األطفـال يف الرعاية الشبيهة بالرعاية األسرية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزا           

                    وما يشغل بال اللجنة   .                                                                                املؤسسية الطويلة األجل، مبن فيهم األطفال الذين يتركهم اآلباء للبحث عن عمل خارج البلد
                        ً        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن       .                                                                                     حمدوديـة عـدد األسر احلاضنة وعدم كفاية اللوائح واملوارد املتاحة لنظام الكفالة            

ـ                                                                                                      ة إىل الرعاية املؤسسية ومدى مالءمتها ال خيضعان الستعراض منتظم ودوري يسمح لألطفال الذين ميكنهم                     احلاج
   .                                  العودة إىل أسرهم بالبقاء يف املؤسسات

   :                                               من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ٢٥   و  ٢٠             يف ضوء املادتني  -   ٢١٢

                                                     الء األولوية لرعايتهم يف جو أسري أو يف جو األسرة                                                      ضمان رعاية األطفال املنفصلني عن ذويهم بإي        ) أ ( 
                                                      احلاضنة مثل األسر الكفيلة واألسر املتبنية أو األسر املوسعة؛

                                                                      ً                    إجـراء دراسة عن النتائج اليت يتحملها أطفال اآلباء الذين يغادرون التفيا حبثاً عن عمل يف اخلارج      ) ب ( 
                                                    إنشاء آليات كافية لدعم األطفال حيثما اقتضى األمر ذلك؛                                                أو ألسباب أخرى، والقيام على أساس نتائج الدراسة، ب

                                                                                               عدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف املؤسسات إال يف املطاف األخري حني يتبني أن تدابري اإليداع يف                   ) ج ( 
   ر؛                                                                                               جو أسري ال تالئم طفل بعينه، واستعراض عملية اإليداع يف املؤسسات بانتظام إلعادة تقييم إمكانية مجع مشل األس

                                                                                                  دراسـة القوانني املختلفة اليت تسري على األطفال الذين ال حيصلون على رعاية أبوية للتأكد من                  ) د ( 
                                                                                                                 تطابق اإلجراءات مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، بالتشديد على مصاحل الطفل الفضلى ومع مراعاة توصيات اللجنة               

   ).    ٢٠٠٥ (   ية                                                      يف يوم مناقشتها العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية أبو

      التبين

                                                      ً                                                               تشـعر اللجـنة بالقلق ألن عدد األطفال الذين يتم تبنيهم حملياً أقل بكثري حىت اآلن من عدد األطفال الذين يتم                      -   ٢١٣
  .                       تبنيهم على الصعيد الدويل

                                                                  ً                        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لتشجيع عمليات تبين األطفال حملياً، مبا يف ذلك بنشر معلومات  -   ٢١٤
                                                                                                                 كـن االطـالع عليها بشأن شروط التبين وتوفري املساعدة لتهيئة األشخاص الراغبني يف التبين واألفرقة العاملة مع                   مي
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                                                                                                    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكون مصاحل الطفل الفضلى االعتبار الرئيسي يف عملية التبين                 .                اآلبـاء املتبنني  
  .                  ً                وبتفضيل التبين حملياً على التبين الدويل

                               اءة واإلمهال وسوء املعاملة والعنف   اإلس

                                                                                                     تالحظ اللجنة مع التقدير اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي للعنف املمارس ضد األطفال، مبا                -   ٢١٥
                                                                           ً                             يف ذلك بتنظيم محلة إعالمية وتدريب األخصائيني العاملني مع األطفال يف حاالت األزمات فضالً عن إنشاء خط                 

                                                                                            ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعدد التقارير، مبا فيها تلك اليت ترد من األطفال                 .           ً             هـاتفي جمانـاً لألطفال    
                      ومع اإلفادة بأن الشرطة   .                                                                           أنفسهم، اليت تفيد بأن العنف املمارس ضد األطفال ال يزال ميثل مشكلة شائعة يف التفيا

                                          ما يشغل بال اللجنة هو االعتقاد العام           إن                                                                          حتقق يف أخطر حاالت اإلساءة البدنية واجلنسية اليت يتعرض هلا األطفال، ف           
                        ً                                                         وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم مجع البيانات بانتظام عن نطاق ممارسة العنف              .                                        بوجوب اعتبار العنف املرتيل مسألة خاصة     

  .                                                         ضد األطفال واالفتقار إىل تدابري وآليات مالئمة ملعاجلة هذه املشكلة

  :      مبا يلي                               حتث اللجنة الدولة الطرف بالقيام  -   ٢١٦

                                                                                           تعزيز التشريعات القائمة بشأن محاية األطفال من كافة أشكال العنف وضمان مجع البيانات               ) أ ( 
                                   بانتظام عن العنف املمارس ضد األطفال؛

                                                                               مواصلة تنظيم وتعزيز محالت التوعية والتثقيف مبشاركة األطفال ووضع استراتيجيات وتنفيذ   ) ب ( 
                                                               شكاهلا ومقاومتها، مبا يف ذلك من خالل برامج التعليم يف املدارس لتوعية                                عمليات ملنع اإلساءة لألطفال جبميع أ

                                                األطفال وزيادة مهاراهتم للتصدي ملختلف أشكال العنف؛

                                                                                    تأسـيس نظـام فعـال لإلبالغ عن حاالت اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم ميكن لألخصائيني                 ) ج ( 
                                        وآمنة بشكل خاص لوصول األطفال املودعني                                                                واألطفال واجلمهور بشكل عام استخدامه، وتوفري سبل سهلة         

                                                                                 يف املؤسسات وغري ذلك من مراكز الرعاية البديلة إىل هذا النظام وتقدمي اجلناة إىل القضاء؛ 

                                                                ً       ً                       توفـري الـرعاية لألطفال من ضحايا العنف وإمكانيات التعايف الكامل بدنياً ونفسياً وإعادة               ) د ( 
                 إدماجهم يف اجملتمع؛

                     ً                                               تخدام اخلط اهلاتفي جماناً على الصعيد الوطين للحصول على املساعدة                                ضـمان إمكانـية اس        ) ه ( 
                                            ً                              ساعة، ووضع رقم هاتف ثالثي األرقام يستخدم جماناً ويسهل تذكره وميكن              ٢٤                             بوسـائل من بينها تشغيله      

       ستخدام             ً                                                                                            التقاطه أيضاً من احملمول ومن املناطق الريفية واملناطق النائية، والتعاون مع املنظمات غري احلكومية ال              
  .                                                  اخلطوط اهلاتفية واخلدمات املخصصة لألطفال يف حاالت الطوارئ

                                                                                      يف سياق دراسة األمني العام املعمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة املوجه إىل  -   ٢١٧
      وآسيا                                                                                                 احلكومـات، تشـيد اللجنة بالردود اخلطية للدولة الطرف ومبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألوروبا           

ِ                          الوسـطى الـيت ُعِقدت يف لوبيانا من        ُ                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام   .     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز ٧     إىل  ٥           
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                                                                                                              النتائج املتمخضة عن هذه املشاورة اإلقليمية من أجل العمل، بالشراكة مع اجملتمع املدين، على كفالة احلماية                
                                     ً        الزخم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً،                                                                   لكل األطفال من مجيع أشكال العنف البدين أو النفسي وخلق           

  .                                                      حسب االقتضاء، ملنع ذلك النوع من العنف واإلساءة والتصدي له

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               األطفال املعوقون

                                                                                                   ر اللجنة بالقلق ألن ليس هناك تشريع يتناول بالتحديد حقوق األشخاص املصابني بعاهات بدنية أو                  تشع -   ٢١٨
                                                                                                            وتالحظ زيادة املساعدة املالية املتاحة ملراكز الرعاية النهارية واملرتلية لألطفال املصابني بعاهات بدنية أو                .        عقلـية 

                                            ين يعانون من عاهات بسيطة إىل متوسطة يف                                                                          عقلـية وتشـعر مع ذلك بالقلق لكثرة حاالت إيداع األطفال الذ           
                                                                                                        املؤسسـات بسبب االفتقار إىل القدرات الالزمة لرعايتهم، وكثرة حاالت تعرض أسر األطفال املعوقني ملواقف               

                                                                            كما تشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من سياسة الدولة الطرف املعلن عن              .                                   متييزية من األخصائيني واجملتمع احمللي    
                                                                 ً                           ع األطفال، فإن غالبية األطفال املعوقني يلتحقون مبدارس خاصة هبم وألن عدداً غري معروف من                              أهنـا تشمل مجي   

    .                                                          األطفال يزعم أنه مرتفع مع ذلك ال يلتحقون على اإلطالق باملدارس

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢١٩

               ً   املقبولة دولياً؛                                                      اعتماد تشريع حلماية حقوق األطفال املعوقني مبا يتمشى واملعايري  ) أ ( 

                                                                                    توفري التعليم والرعاية لألطفال يف مرحلة مبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي لألطفال املعوقني   ) ب ( 
                                                                                                             بطـريقة تتمشى مع احتياجاهتم، ويفضل أن يتم ذلك يف مرافق التعليم الرئيسية، وبطريقة تفضي إىل إدماج                 

          ً      ً                                    وتوفر دعماً كافياً لألشخاص العاملني مع األطفال املعوقني،               ً                                 الطفل اجتماعياً وحتقيق منوه إىل أقصى حد ممكن،       
                                                                                                         مبن فيهم املعلمون يف املدارس الرئيسية، واإلشراف عليهم وتدريبهم، واالهتمام بوجه خاص باألطفال الذين              

                   ال يلتحقون باملدرسة؛

        لك وضع                                                                                بـذل جهود إلجياد وتنفيذ بدائل إليداع األطفال املعوقني يف املؤسسات، مبا يف ذ               ) ج ( 
                                                         برامج جمتمعية إلعادة تأهيل األطفال وتوفري الرعاية املرتلية هلم؛

                                                                                 تنظيم محالت توعية تركز على الوقاية والتعليم الشامل ورعاية األسرة وتعزيز حقوق األطفال   ) د ( 
            ً                                                       املعوقني، فضالً عن مقاومة املواقف االجتماعية السلبية جتاه األطفال املعوقني؛

                                                                           املاديـة لتوفري سبل فعالة اللتحاق األطفال املعوقني باملدارس وغريها من                              إزالـة العقـبات       ) ه ( 
  .                         املؤسسات واحلصول على اخلدمات
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                            ً                                                                   وحتـث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استعراض السياسات القائمة واملمارسات اخلاصة باألطفال              -   ٢٢٠
            قرار اجلمعية  (                        قيق تكافؤ الفرص للمعوقني                        املتحدة النموذجية بشأن حت                                    املعوقني بإيالء عناية خاصة لقواعد األمم 

                                                                              والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يومها املخصص للمناقشة العامة حلقوق األطفال املعوقني   )   ٩٦ /  ٤٨       العامة 
   ).CRC/C/69     انظر  (

                     الصحة واخلدمات الصحية

        وبالرغم   .                 لألطفال يف البلد                                                                              تالحظ اللجنة زيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية لتوفري الرعاية الصحة            -   ٢٢١
                                                                                                           مـن الـتدابري الـيت مت تطبيقها لتوسيع نطاق اخلدمات الصحية األساسية املتاحة، مبا يف ذلك برامج التحصني شبه العامة     

              وتعرب اللجنة    .                                                                                                             لألطفال، فإن سبل حصول الكثري من األطفال على الرعاية الطبية حمدودة نتيجة القيود املالية أو اجلغرافية               
                                                                                                              ا إزاء ارتفاع معدالت وفيات املواليد والرضع واألطفال يف التفيا، وارتفاع معدالت اإلصابة مبرض السل والكبد                        عن قلقه 

                                                   وتالحظ اللجنة اخلطوات اليت مت اختاذها، مبا يف ذلك           .                                                                        وإزاء التقارير اليت تفيد بانتشار نقص اليود وسوء التغذية حىت اآلن          
                                                                     ألطفال يف التفيا وخفض احلوادث، وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء ارتفاع                                                           مـن جانـب الشـرطة، لزيادة الوعي بسالمة ا         

   .                                                                              معدالت وفيات األطفال يف التفيا بسبب عوامل مثل العنف واحلرائق والسري وغريها من احلوادث

  :                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لتحقيق ما يلي -   ٢٢٢

               لصحية األساسية؛                                        ضمان حصول مجيع األطفال على خدمات الرعاية ا  ) أ ( 

                                             ُ                                                 ختصيص موارد مالئمة إلنشاء خدمات للرعاية الصحية ُتيسر سبل وصول مجيع األطفال إليها وتكون                ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                                                                ميسورة الكلفة، مبا يف ذلك خطة العمل لتنفيذ استراتيجية رعاية صحة األم والطفل للفترة 

                                يف وتشجيع ممارسات الغذاء الصحية؛                                               معاجلة حاالت نقص اليود وسوء التغذية عن طريق التثق  ) ج ( 

                                                                                      مضـاعفة اجلهـود وختصيص موارد كافية لتنظيم محالت وطنية وإقليمية تركز على سالمة                ) د ( 
  .                                            الشباب خلفض احلوادث اليت تعرض حياة األطفال للخطر

            صحة املراهقني

                    ملنع احلمل، خاصة                                                                                   تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدالت محل املراهقات واعتمادهن على اإلجهاض كوسيلة           -   ٢٢٣
                                                                ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية وسائل عالج األمراض العقلية           .       سنة   ١٧    و   ١٥                                        بني الشابات الاليت تتراوح أعمارهن بني       

  .                                                                                                 ً                  ومعانـاة األشخاص الذين أمرت احملكمة بوضعهم يف رعاية مؤسسية إلصابتهم بأمراض عقلية من تقييد حرياهتم تعسفاً                
  .     سنة  ١٧   و  ١٤                                                   انتحار الشباب، خاصة الفتيان ممن تتراوح أعمارهم بني                   ً     وما يشغل باهلا أيضاً معدل
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  :                      بشأن صحة املراهقني ومنوهم  )     ٢٠٠٣ ( ٤                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة التعليق العام رقم  -   ٢٢٤

  ت                                                                                          تعزيـز بـراجمها اخلاصة بتثقيف املراهقني يف جمال الصحة اإلجنابية بغية منع محل املراهقا                ) أ ( 
          وينبغي أن   .                                   ً                 اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسياً يف أوساط املراهقني /                              وانتشار فريوس نقص املناعة البشري

                                                                   توفر هذه الربامج خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة؛

     سسية                                                                                  ضـمان احلمايـة الكاملة حلقوق األطفال الذين أمرت احملكمة بوضعهم يف رعاية مؤ               ) ب ( 
                                                                                               إلصابتهم بأمراض عقلية، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل أفراد األسر وإنشاء عملية مستقلة لتلقي الشكاوى؛

                                                                                                   تكثـيف تدابريهـا لزيادة الوعي حباالت االنتحار يف أوساط املراهقني ومنعه بوسائل منها توفري ما                  ) ج ( 
  .                                          خدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات التوعية                                                     يكفي من املوارد لتنفيذ برنامج منع حاالت االنتحار، وتعزيز

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                                                               ً                   تالحـظ اللجـنة اخنفاض إمجايل عدد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري املبلغ عنها حديثاً                 -   ٢٢٥
           حب اللجنة     وتر  .                                                                                        وارتفاع نسبة حاالت انتقال الفريوس عن طريق االتصال بني جنس وآخر يف السنوات األخرية             

                                                                                                                  باملـبادرات االستراتيجية اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك برنامج وزارة الصحة بشأن القضاء على انتشار                 
                                                     ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه التفاوت          .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                           فريوس نقص املناعة البشري واإليدز للفترة       

  .                 البشري املبلغ عنها                                        الظاهرة يف معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

                           بشأن فريوس نقص املناعة      ٣                                                                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليقها العام رقم               -   ٢٢٦
                                                         واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة         ) CRC/GC/2003/3 (                     اإليدز وحقوق الطفل     /      البشري
   ):        رفق األول    ، املE/CN.4/1997/37 (                   اإليدز وحقوق اإلنسان  /      البشري

                                                                                      زيادة االهتمام بتعزيز براجمها املخصصة لتثقيف املراهقني يف جمال الصحة اإلجنابية ملنع انتشار        ) أ ( 
       اإليدز؛ /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                       اختاذ خطوات لزيادة توعية املراهقني، وخباصة املنتمني إىل اجملموعات الضعيفة واملعرضة خلطر             ) ب ( 
                                                                               واملراهقني العاملني يف جمال اجلنس وأطفال الشوارع مبخاطر اإلصابة بفريوس نقص                                كبري، كمدمين املخدرات  

       اإليدز؛ /             املناعة البشري

                                     ً     ً                                    احترام حقوق األطفال يف اخلصوصيات احتراماً كامالً وعدم التمييز يف تقدمي املعلومات ذات   ) ج ( 
                                  جراء االختبار هلم ملعرفة ما إذا          ً    طوعاً وإ                                                                 الصـلة بفريوس نقص املناعة البشري، وتقدمي اخلدمات االستشارية          

                                                                                                   كانوا مصابني بالفريوس وإتاحة املعلومات هلم إلطالعهم على وضعهم بصدد الفريوس، وتوفري خدمات مؤمتن              
                                                                   ً                   ً                    عليها بشأن الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، ووسائل وخدمات منع احلمل جماناً أو بكلفة قليلة فضالً عن                

                                                                   س عند االقتضاء، مبا يف ذلك للوقاية والعالج من املشاكل الصحية ذات                                            توفـري الـرعاية والعالج من الفريو      
   .                                    اإليدز، ومنها السل والعدوى االنتهازية /             الصلة بالفريوس
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             مستوى املعيشة

                                                                                                             تسلم اللجنة بشدة تأثر األطفال وأسرهم بعد التحول االقتصادي واالجتماعي الذي بدأ بعد حصول التفيا على                 -   ٢٢٧
                                                                                                   ا القلق إزاء صعوبة األوضاع االقتصادية اليت يعيش عدد كبري من األسر يف ظلها، واليت تقترب من                        ويساوره  .          االسـتقالل 

                                                                                                                             مسـتوى الكفـاف أو تقل عنه، خاصة بالنسبة لألسر املنفردة العائل واألسر اليت لديها ثالثة أطفال أو أكثر واألسر اليت                     
                        ً                           وما يشغل بال اللجنة أيضاً التفاوت اإلقليمي بني          .         ليت حتققت                                                              تعيش يف املناطق النائية، وذلك رغم معدالت النمو الكبرية ا         

                                         وترحب اللجنة بالتدابري املعتمدة، مبا يف        .                                                                               املناطق الريفية واملناطق احلضرية والتفاوت االجتماعي امللحوظ بني أفراد الشعب         
                             حملن واألسر اليت لديها أطفال                                                                                                 ذلـك االسـتحقاقات املالـية ومرافق الرعاية اإلضافية ملساعدة األسر اليت تعاين من شدة ا               

                                                                                              غري أن ما يشغل بال اللجنة بوجه خاص هو عدم كفاية املساعدات اليت تقدم لألسر لتحاشي ظروف               .                معرضـون للخطر  
                                                                                                                    طرد األسر اليت لديها أطفال من حمل إقامتها حبكم احملكمة وهو ما يسفر يف كثري من احلاالت عن تدهور ظروف معيشة                     

            ً     ً                                                                                  اللجنة علماً أيضاً بعدد املراهقني الذين يبحثون عن عمل ويساورها القلق إزاء فترة االنتقال                   وحتيط  .                   األطفـال وأسـرهم   
  .                                                                                            الصعبة من املدرسة إىل سوق العمل اليت مير هبا بوجه خاص املراهقون الذين يتخلون عن الدراسة قبل التخرج

  :                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي -   ٢٢٨

                                                                       ات اليت ختصص يف امليزانية للمجاالت الرئيسية لألطفال مع زيادة النمو                              أن تتماشى االعتماد    ) أ ( 
                                                 االقتصادي، خاصة دعم األسر احملرومة، والصحة والتعليم؛

                                                                                           توسيع نطاق نظام الدعم املايل املتاح لألسر اليت تعيش يف ظل ظروف اقتصادية صعبة وقيام                 ) ب ( 
                                    رومة لتوفري الرعاية والتعليم لألطفال؛                                             مراكز الرعاية النهارية واملدارس مبساعدة األسر احمل

                بديلة لألسر يف    /                                                                     توفـري سـكن مالئم ورخيص لألسر احملرومة وإتاحة ترتيبات سكن كافية             ) ج ( 
            حالة طردها؛

  .                                                  مساعدة املراهقني يف ما يبذلونه من جهود للعثور على عمل  ) د ( 

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦
 ) االتفاقية من٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                        التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

             وتالحظ مع       ٢٠١٣-    ٢٠٠٧                                                                               ترحب اللجنة بأن التعليم ميثل إحدى أولويات خطة التنمية الوطنية للفترة             -   ٢٢٩
   ية                                                                     على أهنا تشعر بالقلق إزاء ما أفادت به تقارير املدارس االبتدائ            .                                               التقدير زيادة نسبة تسجيل األطفال يف املدارس      

                                                                                                                والثانوية ومعاهد التدريب بعدم حضور األطفال ألسباب من بينها التكاليف املستترة والفقر وعدم كفاية وسائل               
                                                                                                              النقل وإغالق املدارس يف املناطق القليلة السكان وتغيب األطفال عن املدارس مبحض إرادهتم وعدم اهتمام اآلباء                

                                                     قلقها إزاء سوء ظروف املدارس احلكومية الداخلية املخصصة                   كما تعرب اللجنة عن  .                           بالتعليم والبلطجة يف املدارس
  .                                                   لألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة أو احملرومني من رعاية أبوية
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                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية لتخصيص املوارد املالية والبشرية املالئمة لتحقيق              -   ٢٣٠
  :      ما يلي

                                               حناء البلد، بدون متييز، مبن فيهم األطفال املودعون يف                               ضمان حصول مجيع األطفال من كافة أ  ) أ ( 
                                                                                                            احلبس االحتياطي ومراكز االحتجاز، على قدم املساواة على تعليم جيد النوعية، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال                 

             حقوق اإلنسان؛

                                                                                      تعزيـز الـتدابري خلفض نسب التخلي عن الدراسة ونسب الرسوب يف املدارس االبتدائية                ) ب ( 
                                                        ة يف مجيع املناطق وضمان تكافؤ فرص مجيع األطفال إلهناء تعليمهم؛        والثانوي

                                    زيادة التدابري ملنع البلطجة يف املدارس؛  ) ج ( 

                                                                                                    اختاذ تدابري إلطالع اآلباء على أمهية التعليم، والقيام عند االقتضاء، بتوفري حوافز لألسر لتشجيع                ) د ( 
                                                           املساعدة املالية لشراء لوازم الدراسة وتوفري الوجبات يف املدارس؛                                          األطفال على االلتحاق باملدارس، مبا يف ذلك توفري 

                                                                                            رفـع املسـتوى املعيشي، وزيادة املعاملة التأديبية وحتسني نوعية التعليم لألطفال امللتحقني                 ) ه ( 
                                                                                             باملدارس الداخلية املخصصة لألطفال املعوقني ويف مدارس املناطق الريفية والنائية، وخفض التفاوت يف ختصيص

  .              املوارد واملرافق

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 من ) د(-)ب( والفقرات الفرعية ٣٦-٣٢ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨ واملواد ٣٧املادة 

               األطفال الالجئون

                                                                                                        ترحب اللجنة ببدء سريان قانون اللجوء اجلديد وإن كانت تعرب عن قلقها إزاء جواز احتجاز ملتمسي                 -   ٢٣١
                                                                                                           وأطفاهلم على احلدود يف مرافق احتجاز غري مالئمة ال تتوافر فيها إمكانية احلصول على الرعاية الطبية                         الـلجوء 

                                                    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية إصدار          .                                                             وإزاء ترحيـلهم دون أن تـتاح هلم إمكانية االتصال مبحام          
  "      األسرة "                  ً           وما يشغل باهلا أيضاً أن تعريف   .  ء                                                            شهادات ميالد رمسية لألطفال الذين يولدون آلباء من ملتمسي اللجو   

                                                                            من قانون اللجوء حيد من فرص مجع مشل األسر، خاصة يف حالة األطفال املنفصلني عن ذويهم   ٢٩               الوارد يف املادة 
  .                                                                       أو األطفال الذين ال يرافقهم أحد بسبب وفاة األبوين أو عدم معرفة مكان وجودهم

  : ي                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -   ٢٣٢

                                                                                          اختاذ تدابري تكفل إتاحة مرافق مالئمة ألطفال الالجئني يف التفيا، مبا يف ذلك سبل االتصال                 ) أ ( 
                                                                              مبحام واحلصول على الرعاية الطبية، وتوفري التعليم بصرف النظر عن مركز الطفل الالجئ؛
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          إال عندما                                                                                       ضـمان عدم احتجاز أطفال ملتمسي اللجوء، مبن فيهم األطفال املنفصلون عن ذويهم،                ) ب ( 
       بشأن  ٦                                 من االتفاقية والتعليق العام رقم   ٣٧                                                               يقتضي األمر محاية مصاحلهم الفضلى وألقصر فترة ممكنة، ومراعاة املادة   

  ؛ )    ٢٠٠٥ (                                                            ال يرافقهم أحد واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية        الذين             معاملة األطفال

                                      ً           ن ملتمسي اللجوء بعد الوالدة مباشرة وفقاً ملا                                                   ضمان تسجيل األطفال الذين يولدون آلباء م        ) ج ( 
               من االتفاقية؛ ٧               تنص عليه املادة 

                                               الوارد يف قانون اللجوء لتعزيز عملية مجع مشل األسر؛  "      األسرة "                             اختاذ خطوات لتوسيع نطاق تعريف   ) د ( 

                                                                                    وضـع بـرامج تدريبية تتعلق مببادئ وأحكام االتفاقية لصاحل حرس احلدود وأفراد الشرطة          ) ه ( 
  .               واهليئة القضائية

           عمل األطفال

                                                                                               ترحب اللجنة باملعلومات اليت أفادت بأن الربملان قد وافق على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  -   ٢٣٣
      ١٩٩٩       لعام    ١٨٢                                                                   املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام وباتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ١٩٧٣       لعام    ١٣٨    رقم 

  .                                                     بري فورية تكفل حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها                 املتعلقة باختاذ تدا

                                                                                                  تشجع اللجنة الدولة الطرف على إكمال عملية التصديق بإيداع صك التصديق لدى األمني العام يف                -   ٢٣٤
  .            أقرب وقت ممكن

              أطفال الشوارع

                 األسرة وتعرب عن                                                                                     تالحظ اللجنة أن دعم أطفال الشوارع يندرج يف إطار برنامج حتسني مركز الطفل و              -   ٢٣٥
                                               ويساورها القلق إزاء عدم وجود استراتيجية منهجية   .                                                      أسفها لقلة املعلومات املقدمة بشأن أطفال الشوارع يف التفيا

  .                                                                                وشاملة لتوفري مساعدة كافية هلؤالء األطفال يف ضوء الصعوبات االقتصادية اليت تواجهها التفيا

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٣٦

                                                                                 دراسة أسباب ونطاق حالة أطفال الشوارع، ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ملنع هذه احلالة   ) أ ( 
                        واحلد منها ومحاية األطفال؛

                                                                                             ضـمان حصول أطفال الشوارع على القدر الكايف من املأكل وامللبس والسكن والرعاية الصحية                ) ب ( 
                                  املهارات احلياتية ودعم منوهم الكامل؛                                                         وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على اكتساب

                                                                                     ضـمان حصول هؤالء األطفال على خدمات التعايف وإعادة اإلدماج، مبا يف ذلك املساعدة                ) ج ( 
                                                                                                          النفسـية يف حالة اإلساءة البدنية واجلنسية وإدمان املخدرات، وحيثما أمكن، توفري خدمات املصاحلة إلعادة               

  .                           كان ذلك حيقق مصاحلهم الفضلى                                إدماج هؤالء األطفال يف كنف أسرهم مىت
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                    ً           استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم

                                                                ً                                   تعترف اللجنة بوجود تدابري تشريعية للتصدي حلاالت استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم، مبا يف ذلك                -   ٢٣٧
              لقوانني، وتعرب                                ، وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ ا    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                                       الربنامج الوطين ملنع االجتار باألشخاص للفترة 

                                                                                                       مع ذلك عن قلقها إزاء زيادة إمكانية تعرض الشباب لألذى بسبب قلة وعيهم بشكل عام، إىل جانب الصعوبات          
   .                       االقتصادية اليت يواجهوهنا

                                                                                 من أجل منع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض جنسية وغريها من أغراض االستغالل، توصي اللجنة  -   ٢٣٨
  :                   الدولة الطرف مبا يلي

                              ً                                                  إنشاء نظم مناسبة للوقاية مبكراً من االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم وتعزيز جهودها   ) أ ( 
                                        لتعيني حاالت االجتار باألطفال والتحقيق فيها؛

                                           ملكافحة االجتار باألشخاص وتعزيز التدابري          ٢٠٠٢                                                اسـتعراض وتنقـيح خطة العمل الوطنية لعام           ) ب ( 
                                                                            ع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم وضمان حماكمة اجلناة وتطبيق                                              التشـريعية وغريها من التدابري ملن     

              عقوبات شديدة؛

                                                                               تنظيم محالت توعية على صعيد البلد لزيادة فهم قضايا االجتار باألطفال واالعتراف باألسباب   ) ج ( 
                                             اجلذرية والعوامل اليت تعرض األطفال هلذا االستغالل؛

   أو  /                                                               ساعدة ومعافاة وإعادة إدماج األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و                  توفري برامج كافية مل  ) د ( 
                     ً                                                                                      األطفـال املـتاجر هبم وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل اللذين مت اعتمادمها يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي          

  ؛    ٢٠٠١                سه املعقود يف عام                                    ولاللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر نف    ١٩٩٦                         لألطفال ألغراض جتارية يف عام 

                                                                                         تنظـيم دورات تدريبـية لصاحل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وموظفي اهلجرة، وشرطة                 ) ه ( 
                                                                                                        احلـدود بشـأن أسباب ونتائج وآثار االجتار باألطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل لتمكينهم من تعيني                 

  .                           االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية                                            ودعم األطفال املعرضني خلطر الوقوع ضحايا االجتار أو

    اليت   ) A/59/38   (    ٢٠٠٤                 ً                                                        وتكرر اللجنة أيضاً توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لعام  -   ٢٣٩
  .                                                                      تدعو الدولة الطرف إىل دعم جهودها بزيادة التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي

                  إدارة قضاء األحداث

                                                                          اجلرائم املرتبطة باملخدرات وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء زيادة                                        ترحـب اللجنة باخنفاض عدد       -   ٢٤٠
                          ً                                    وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء كثرة حاالت حبس األحداث            .                                                اجلـرائم املبلغ عنها واملرتبطة بتناول الكحول      

  .        ً                                                                          احتياطياً لفترات طويلة بدون إشراف قضائي وإزاء ادعاءات سوء معاملتهم يف مراكز االحتجاز
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     ٣٧                 وال سيما املواد                                                                 ً     ً                توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً،              -  ٤١ ٢
                                                                                       من االتفاقية يف ضوء التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن قضاء األحداث   ٣٩   و  ٤٠ و
) CRC/C/46 لة يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم                              واملعايري الدولية األخرى ذات الص   ، )   ٢٣٨-   ٢٠٣          ، الفقرات                              

                                     ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع       )            قواعد بيجني  (                                                      املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        
                                                         وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم،          )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                جـنوح األحداث    

                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف       .                                              ل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية                                      ومـبادئ فيينا التوجيهية للعم    
  :                                                باختاذ املزيد من اإلجراءات احملددة يف سبيل حتقيق ما يلي

                                     ً         ً                                      ضـمان حصـول األحـداث احملتجزين واحملبوسني حبساً احتياطياً على املساعدة القانونية               ) أ ( 
                                                  كاوى وتوفري الفرص هلم ملواصلة االتصال بأسرهم بانتظام؛                                        والوصول إىل آليات مستقلة وفعالة لتقدمي الش

                                                       ً         ً                    توفـري التعلـيم لألحداث يف مراكز االحتجاز ولألحداث احملبوسني حبساً احتياطياً وحتسني               ) ب ( 
                                     ظروف املعيشة يف هذه املراكز بدرجة كبرية؛

       ً      حتياطياً، إال                                                               ً   ضمان عدم اللجوء إىل حرمان األحداث من حريتهم، مبا يف ذلك حبسهم حبساً ا  ) ج ( 
                                                                                                     يف املطاف األخري وألقصر فترة ممكنة كما تصرح احملكمة بذلك من خالل تعزيز اإلجراءات اليت تيسر سرعة                 

                  ً                       ً                          إجراء احملاكمة وفقاً للضمانات املقبولة دولياً خبصوص احلق يف حماكمة عادلة؛

                 خلدمات اجملتمعية أو                                                                وضع وتنفيذ بدائل للحرمان من احلرية، مبا يف ذلك االختبار والوساطة وا  ) د ( 
                                                                                                          تعلـيق تنفيذ األحكام واختاذ تدابري تكفل بالفعل منع ومعاجلة جنوح األحداث ذي الصلة بإدمان املخدرات                

  .            أو الكحوليات / و

              أطفال األقليات

    وأن   )                      هناية التعليم االبتدائي (                                                                    تالحظ اللجنة أن التعليم ثنائي اللغة سيتاح لألقليات حىت الصف التاسع فقط  -   ٢٤٢
                              ً                                                                                      عليم الثانوي الشامل واملهين، فضالً عن التعليم املهين، سيتاح بالالتفية فقط باستثناء املواد املتعلقة بتدريس لغة                   الت

                                                                                ومع أن الدولة الطرف قد أعلنت عن أهنا ترصد هذه العملية بدقة، فال يزال                .                                             األقلـيات وهويتها وثقافتها بلغتها األصلية     
  .                                                                   ه األطفال املطلوب منهم حتصيل العلم بلغة جديدة من صعوبات ملواصلة التعليم                                   القلق يساور اللجنة إزاء ما قد يواجه

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٤٣

                                                                                         االستمرار يف توفري املعلومات لألطفال وآبائهم عن االنتقال إىل استخدام الالتفية يف التعليم الثانوي؛  ) أ ( 

              يف تعلم اللغة؛                                   مساعدة األطفال الذين يواجهون صعوبات   ) ب ( 

                                                          تدريب املدرسني لضمان عدم تضرر األطفال بوسيلة التعليم اجلديدة؛  ) ج ( 

                                                                                         مواصـلة رصد تنفيذ سياسة اللغة يف النظام التعليمي وتضمني التقرير القادم للدولة الطرف          ) د ( 
  .              معلومات عن ذلك
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  املتابعة والنشر-٨

        املتابعة

                                              ً     ً         التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع        -   ٢٤٤
                                                                                                               بـأمور منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وإىل الربملان والسلطات احمللية للنظر فيها على النحو الواجب                 

  .                        واختاذ إجراءات أخرى بشأهنا

      النشر

                                طية اليت قدمتها الدولة الطرف                     ً                                                       توصـي اللجـنة أيضـاً بإتاحـة التقرير الدوري الثاين والردود اخل             -   ٢٤٥
                                                            اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع باللغات املستخدمة يف البلد،   )                املالحظات اخلتامية (                         والتوصيات ذات الصلة هبا   

                                                       ، وللجمهور بشكل عام ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات         )      ً        ال وقفاً عليها   (                                      مبـا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت         
  .                                                                              ات املهنية، واألطفال وذلك من أجل توليد النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها              الشباب، واجملموع

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                                                                               تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األولني مبوجب الربوتوكولني االختياريني يف الوقت              -   ٢٤٦
  .                        لتيسري عملية استعراضهما                         احملدد وإن أمكن يف نفس الوقت

  التقرير القادم-١٠

     مايو  /       أيار   ١٣                                                                                          تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الثالث والرابع يف تقرير واحد حبلول                -   ٢٤٧
                                      وهذا إجراء استثنائي ناتج عن ضخامة عدد    ).      ً  شهراً  ١٨                                          أي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الرابع ب     (    ٢٠٠٩

                                                                                                       تتلقاها اللجنة كل عام وما ينتح عنه من تأخري بني تاريخ تقدمي الدولة الطرف للتقرير وتاريخ                                الـتقارير اليت  
       وتتوقع    ). CRC/C/118               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠                                     وجيب أال يتعدى عدد صفحات التقرير         .                 نظر اللجنة فيه  

  .           اه االتفاقية                                                                          اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها كل مخس سنوات بعد ذلك، على حنو ما تتوخ

 آيسلندا :املالحظات اخلتامية

ــر  -   ٢٤٨ ــنة يف تقري ــرت اللج ــلندا                          نظ ــتها   ) CRC/C/OPAC/ISL/1 (       األويل          آيس ــر    (    ١١٤٦           يف جلس        انظ
CRC/C/SR.1146 (      يونيه  /         حزيران  ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٦              املعقـودة يف      

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦

  مقدمـة-ألف 

                                                                                                            ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وكذلك بتقدمي ردودها املكتوبة على قائمة املسائل اليت                 -   ٢٤٩
  .                                                                  وتشيد اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى  . (CRC/C/OPAC/ISL/Q/1)     ختصها 
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                       ُ                                              الحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات اخلتامية السابقة          ُ  َ ّ                                         وُتذَكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه امل       -   ٢٥٠
               والواردة يف       ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٣١                                                                                 الـيت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف              

    .CRC/C/15/Add.203        الوثيقة 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                 أنشطة التعاون التقين الثنائية والدولية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف هبدف                                       تالحـظ اللجنة مع التقدير     -   ٢٥١
  .                                         احليلولة دون إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                   نظام روما األساسي           على       ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥                 ً                                      وتالحـظ اللجـنة أيضاً تصديق الدولة الطرف بتاريخ           -   ٢٥٢
           بشأن حظر    ١٨٢                                      على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٠   يو   ما /      أيار  ٢٩          ، وبتاريخ                        للمحكمة اجلنائية الدولية

  .                                                    أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

        التشريع

    نيد                                                                                        تالحظ اللجنة أنه ليس لدى الدولة الطرف قوات مسلحة ومن مث فال جمال ملسألة التنظيم القانوين للتج -   ٢٥٣
                                                                                  غري أن عدم وجود قوات مسلحة ال يعين استبعاد حماولة قيام أفراد أو مجاعات بتجنيد            .                        الطوعـي أو اإلجـباري    

                                                                                                             أطفـال إلحلـاقهم بقوات أو مجاعات مسلحة أجنبية، ويقلق اللجنة أن جتنيد األطفال مل ينص عليه صراحة يف                   
  .                                         القانون اجلنائي للدولة الطرف باعتباره جرمية

                                                                                        التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال وإحلاقهم بقوات مسلحة أو جبماعات مسلحة                       ولـتعزيز    -   ٢٥٤
  :                                                       والزج هبم يف أعمال حربية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

      مجاعات  /                      سنة وإحلاقهم بقوات     ١٥                                                          سـن قـانون يـنص صراحة على حظر جتنيد األطفال دون               ) أ ( 
       حربية؛          ً                      مسلحة، فضالً عن مشاركتهم يف أعمال 

                                                                                            سن قانون ينص صراحة على حظر انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق بتجنيد األطفال               ) ب ( 
                        وإشراكهم يف أعمال حربية؛

                                                                                      التأكد من سريان الوالية القضائية الالإقليمية على هذه اجلرائم مىت ارتكبها شخص يتمتع مبواطنة   ) ج ( 
                 ارتكبت يف حقه هو؛                                      الدولة الطرف أو بأية صالت أخرى معها أو 

                                                                                              سـن قانون ينص صراحة على امتناع األفراد العسكريني عن إتيان أي عمل ينتهك احلقوق اليت                  ) د ( 
  .                            ً                                   كرسها الربوتوكول االختياري أياً كان األمر العسكري الذي يؤدي إىل ذلك
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                                               مساعدة األطفال الستعادة عافيتهم البدنية والنفسية

                                                                  ات اليت تضمنها تقرير الدولة الطرف بشأن املساعدة اخلاصة والدعم النفسي                  ً         أحاطت اللجنة علماً باملعلوم -   ٢٥٥
                                                              ولكن اللجنة تأسف للقصور يف املعلومات بشأن مساعدة األطفال           .                                      واالجـتماعي املقدمـني لألطفال الالجئني     

            بدنية وعلى                                       ُ                                                               الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين الذين أُشركوا يف صراع مسلح على استعادة عافيتهم النفسية وال             
  .                      ً إعادة إدماجهم اجتماعياً

                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز اخلدمات املذكورة أعاله، حيثما لزم األمر، داخل وخارج  -   ٢٥٦
                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها القادم معلومات عن األطفال الالجئني وطاليب اللجوء                .          آيسـلندا 

                                      ُ                                         ين حتت واليتها الذين حيتمل أن يكونوا قد أُشركوا يف نزاع مسلح يف بلداهنم األصلية، وكذلك                    واملهاجـرين املوجود  
  .                                                                                  ً معلومات عن املساعدة املقدمة الستعادة عافيتهم البدنية والنفسية وإلعادة إدماجهم اجتماعياً

                املتعلق مبعاملة (CRC/GC/2005/6)   ٦                             ً             ً                    توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن حتيط علماً بتعليقها العام رقم  و -   ٢٥٧
  .                                                      األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهم األصلية

                     املساعدة املالية وغريها

                                                                                                             تالحـظ اللجنة مع التقدير ما تبديه الدولة الطرف من تعاون على الصعيد املتعدد األطراف ملواجهة مسألة                  -   ٢٥٨
  .                                                                   لك تقدمي الدعم املايل إىل الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة                                                      إشراك األطفال يف الصراعات املسلحة، مبا يف ذ       

                   وتوصي اللجنة بأن     .                                                                                                   كمـا تشعر اللجنة بالتشجيع إزاء األنشطة الثنائية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف هذا اجملال               
                طفال يف الصراعات                                                                                           تواصـل الدولـة الطـرف تعزيز أنشطتها الثنائية واملتعددة األطراف للتصدي ملسألة إشراك األ        

  .                                             املسلحة، باالهتمام بالعمل الوقائي على وجه اخلصوص

            نشر الوثائق

                                                                        من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بوضع التقرير األويل والردود           ٦              من املادة     ٢                    يف ضـوء الفقـرة       -   ٢٥٩
                               يف متناول اجلمهور كله على                                                                                           املكـتوبة املقدمـة من الدولة الطرف وكذلك املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة            

  .                                                                                 أوسع نطاق ممكن، إلثارة النقاش العام وإذكاء الوعي بالربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-دال 

                                                                          ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إيراد املزيد من املعلومات عن تنفيذ             ٨              من املادة     ٢    ً            وفقـاً للفقرة     -   ٢٦٠
                               ً         يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة   )               الثالث والرابع (                      تقريرها الدوري القادم                      الربوتوكول االختياري يف 

  .    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ٢٦                               من االتفاقية، الذي حيني موعده يف   ٤٤
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 آيسلندا: املالحظات اخلتامية

ــلندا   -   ٢٦١ ــتقرير األويل آليس ــنة يف ال ــرت اللج ــتها   ) CRC/C/OPSA/ISL/1 (                                            نظ ــر   (    ١١٤٦           يف جلس         انظ
CRC/C/SR/1146(      ٢               ، املعقودة يف        ١١٥٧                         ، واعـتمدت يف جلستها          ٢٠٠٦        مـايو    /         أيـار    ٢٦                 ، املعقـودة يف   

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

  مقدمة-ألف 

                                                                                             ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الشامل وبتقدمي الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت  -   ٢٦٢
                                          ّ          ُ             وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي أُجري مع        ). CRC/C/OPSC/ISL/Q/1 (                وضعتها اللجنة   

  .                   الوفد الرفيع املستوى

    ِّ                                                                                                        وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة               -   ٢٦٣
                        والواردة يف الوثيقة        ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٣١               ولة الطرف يف                                                     الـيت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للد       

CRC/C/15/Add.203.  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                                   تالحظ اللجنة مع التقدير خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق املنصوص          -   ٢٦٤
  :                                        عليها يف الربوتوكول االختياري، وخباصة ما يلي

                                  ، الذي يدعم حقوق الطفل يف آيسلندا؛    ٢٠٠٣ /  ٧٦                       اعتماد قانون الطفل رقم   ) أ ( 

ّ                 سّن القانون رقم      ) ب (        االجتار  "                                            ً      ً       الذي يعدل قانون العقوبات العام ويدخل تعريفاً جديداً ل      ٢٠٠٣ /  ٤٠ 
                                                           وزيادة يف العقوبات املتصلة باجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد األطفال؛  "        باألشخاص

  .    ٢٠٠٣      نوفمرب  /             يف تشرين الثاين  )          اليونيسيف (                      ة األمم املتحدة للطفولة                إنشاء مكتب ملنظم  ) ج ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                                        تنسيق الربوتوكول االختياري وتقييمه تنفيذه

         تنفيذ                 ً                                                                               حتـيط اللجـنة عـلماً باملعلومـات املقدمة بشأن خمتلف الوزارات وهيئات الدولة املشاركة يف                -   ٢٦٥
                                                                                                   الربوتوكول االختياري، ولكنها تشعر بالقلق لعدم وجود هيئة حمددة تضمن التنفيذ الشامل واجليد التنسيق ملختلف 

                             كما تشعر اللجنة باألسف لعدم     .                                                                            األنشـطة الوزاريـة اخلاصة حبماية احلقوق اليت يغطيها الربوتوكول االختياري          
  .    وكول                                           وجود آليات حمددة للتقييم الدوري لتنفيذ الربوت

                                                                                                تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تدعيم التنسيق يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول               -   ٢٦٦
  .                                                االختياري، وعلى إجراء تقييم دوري لتنفيذ الربوتوكول
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                  خطة العمل الوطنية

                   كول االختياري، فإهنا                                                                           لئن كانت اللجنة تالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ الربوتو -   ٢٦٧
  .                                                              تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية خاصة بالطفل يف الدولة الطرف

                                                                                        توصـي اللجـنة بـأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل وضع خطة عمل وطنية خاصة بالطفل         -   ٢٦٨
                      حنو ما تدعو إليه                                                                                                  واعـتمادها وتنفيذها، بالتشاور والتعاون مع الشركاء املعنيني، مبا فيهم اجملتمع املدين، على            

                                                                    اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل،           "                 عامل صاحل لألطفال   "                           الوثيقة اخلتامية املعنونة    
    ً                                                  ً     ً           وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن توجه الدولة الطرف اهتماماً خاصاً إىل منع   .     ٢٠٠٢     مايو  /              املعقودة يف أيار

  .                                               مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية                     االستغالل اجلنسي لألطفال،

               النشر والتدريب

                                                                                                   ترحـب اللجـنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوعية األطفال واآلباء وخمتلف املهنيني بأحكام                -   ٢٦٩
   ا،                                                                                                    الـربوتوكول االختياري، وتشجع الدولة الطرف على االستمرار يف تدعيم جهودها من أجل توعية سكاهن              
  .                                                                                                        وخباصة األطفال واآلباء، بأحكام الربوتوكول االختياري، بطرق منها إدراجه يف املناهج التعليمية للمدارس            

                 ً                                                                                       وتوصـي اللجـنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب منهجية ومستمرة بشأن أحكام الربوتوكول                
  .                                  االختياري جلميع الفئات املهنية املعنية

            مجع البيانات

                                                                                   اللجـنة عدم اإلبالغ عن حاالت ختضع ألحكام الربوتوكول االختياري، باستثناء استغالل                    تالحـظ    -   ٢٧٠
                                                                                                           األطفال يف املواد اإلباحية، وتوصي بأن جتري الدولة الطرف دراسة لتقييم طبيعة ونطاق األنشطة اليت تدخل                

  .         ّ       ت غري املبلّغ عنها                                                                       يف نطاق الربوتوكول االختياري وأن تدرج معلومات عن اجلهود املبذولة لتحديد احلاال

               خمصصات امليزانية

                                                                                                        تشعر اللجنة باألسف لقلة املعلومات املقدمة عن اعتمادات امليزانية املخصصة لتنفيذ األحكام الواردة يف               -   ٢٧١
  .                  الربوتوكول االختياري

                                                                                                      توصـي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف يف تقريرها القادم معلومات إضافية عن اعتمادات امليزانية                -   ٢٧٢
  .                                        املخصصة للتنفيذ الشامل للربوتوكول االختياري

  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال-٢

                                                         القوانني واألنظمة اجلنائية أو قوانني وأنظمة العقوبات السارية

                              بغاء األطفال واستغالل األطفال                                                                                      تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتجرمي بيع األطفال و             -   ٢٧٣
                وسن القانون       ٢٠٠٣ /  ٧٦                        وقانون الطفل، رقم         ٢٠٠٢ /  ٨٠                                                               يف املـواد اإلباحية، وخباصة اعتماد قانون محاية الطفل، رقم           
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ِ         ً      ً             الـذي يعّدل قانون العقوبات العام وُيدِخل تعريفاً جديداً               ٢٠٠٣ /  ٤٠       رقـم      ُ                         ّ                      باإلضافة إىل التشريع     "               لالجتار باألشخاص  "        
    ً                                        وفضالً عن ذلك، ال تزال اللجنة قلقة الخنفاض         .                                                        ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لتجرمي األطفال البغايا         .                   الشامل ضد البغاء  

     ً       عاماً من     ١٤                                                                مما قد ال يوفر محاية كافية لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن              )      ً   عاماً   ١٤ (                                   سـن القـبول اجلنسي إىل حد ما         
                                                               علق باجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد األطفال، وألنه ال جيوز حتميل                                                                    االسـتغالل اجلنسـي، وإزاء قانون التقادم احلايل فيما يت         

  .                       من الربوتوكول االختياري ٣           من املادة  ١                                                   األشخاص االعتباريني املسؤولية عن اجلرائم احملددة يف الفقرة 

  :                                        توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٧٤

                                              األطفال املتورطني يف البغاء، بل اعتبارهم ضحايا؛                                        إعادة النظر يف تشريعاهتا بغية ضمان عدم جترمي  ) أ ( 

     ً                         عاماً باحلماية الفعالة من       ١٤                                                               اختـاذ الـتدابري التشـريعية لضـمان متتع األطفال فوق سن               ) ب ( 
               االستغالل اجلنسي؛

                                                                                               اعتماد مشروع تعديل قانون العقوبات العام، الذي سيطيل فترة التقادم فيما يتعلق بقضايا               ) ج ( 
          ي لألطفال؛            االستغالل اجلنس

               من الربوتوكول  ٣           من املادة  ١                                                            توسيع نطاق املسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة           ) د ( 
  .                               االختياري ليشمل األشخاص االعتباريني

 اإلجراءات اجلنائية/ إجراءات قانون العقوبات-٣

                            الوالية القضائية خارج اإلقليم

                               من قانون العقوبات العام، وهو  ٥                    املنصوص عليه يف املادة   "    دوج          التجرمي املز "                         تالحظ اللجنة بقلق أن مبدأ  -   ٢٧٥
                              َ                                                                املبدأ الذي ال جيوز مبوجبه أن يعاقَب يف آيسلندا أي شخص ارتكب جرمية أو جنحة يف اخلارج إال إذا كان الفعل 

      ط حيد                                  وما يقلق اللجنة أن هذا الشر       .                ً                                       ُ                  الذي ارتكبه فعالً يستوجب العقاب مبوجب قانون البلد الذي ارُتكب فيه          
                                                  من الربوتوكول االختياري، ومن مث حيد من محاية          ٣    و  ٢    و  ١                                                     مـن إمكانية احملاكمة على اجلرائم احملددة يف املواد          

  .                    األطفال من هذه اجلرائم

                                                                                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجرمي املزدوج للسماح باحملاكمة      -   ٢٧٦
  .           كبة يف اخلارج                            داخل آيسلندا على اجلرائم املرت

  محاية حقوق األطفال الضحايا-٤

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

                                        املتعلقة بترتيبات أخذ األقوال أمام          ١٩٩٩ /   ٣٢١                                                   لئن كانت اللجنة تالحظ مع التقدير الالئحة رقم          -   ٢٧٧
     ً                                                     عاماً، فإهنا توصي الدولة الطرف باالستمرار يف تدعيم           ١٨                      ين تقل أعمارهم عن                                احملكمـة مـن الضحايا الذ     

                                                                                                     تدابريها الرامية إىل محاية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري يف              
  .                        مجيع مراحل الدعوى اجلنائية
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ّ                    وترحب اللجنة باملعلومات اليت تضّمنها تقرير الدولة ا -   ٢٧٨                                         لطرف بشأن اخلدمات العالجية اليت يوفرها دار                              
                                              وتكرر اللجنة توصيتها بأن تستمر الدولة الطرف يف   .                           لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي  ) Barnahus (      الطفل 

                                                                                                                   تعزيز مفهوم دار الطفل ومد نطاقه إىل مجيع أرجائها، بوسائل منها تقدمي املوارد املالية والبشرية الالزمة لكي                 
                                                                  ويرجى أن تدرج الدولة الطرف معلومات إضافية عن مضمون وتأثري            .                     ؤسسة عملها بفعالية                   تـؤدي هـذه امل    

  .                                                  برامج اخلدمات واملساعدات هذه يف تقريرها الدوري القادم

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

             كول االختياري                                               التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتو

                                                                                                        تالحـظ اللجنة مع التقدير خمتلف اجلهود اليت تقوم هبا الدولة الطرف فيما يتعلق باملنع، مبا يف ذلك                   -   ٢٧٩
        بشأن      ٢٠٠٢                                                                                            محالت التوعية على املستويني الوطين واحمللي، والتقرير املتعلق بدراسة أعدهتا احلكومة يف عام              

                                                    وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف تعزيز جهودها    .     احية                                           نطاق بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلب      
  .                                                                                          يف جمال التوعية وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للتنفيذ الفوري للتوصيات الواردة يف التقرير احلكومي

                                                                                        ولـئن كانت اللجنة تالحظ وجود خط املساعدة اهلاتفي للبالغني واألطفال، الذي يديره الصليب األمحر    -   ٢٨٠
                                                                                                       يسـلندي، فإهنا تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن نقص التمويل دفع الصليب األمحر إىل إغالق املأوى           اآل

  .                                                                    الليلي املتصل خبط املساعدة، وأن الدولة الطرف ال متلك خط مساعدة خمصص لألطفال

                          اتفي خاص باألطفال ضحايا                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري الدعم املايل والتقين إلنشاء خط مساعدة ه            -   ٢٨١
                                                                                              كما توصيها مبد خط مساعدة األطفال برقم هاتفي جماين مؤلف من ثالثة أرقام يسهل االتصال به                 .                العنف واالستغالل 

  .                                                                                   على املستوى الوطين حبيث تتاح خدمات هذا اخلط باجملان، وبتوفري خدمات هذا اخلط على مدار الساعة

                    ملواد املروجة للجرائم                                التدابري املعتمدة ملنع إنتاج ونشر ا

       ، مبا يف     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                                                            تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد السياسة الوطنية املتعلقة مبجتمع املعلومات للفترة  -   ٢٨٢
                                      كما تالحظ اللجنة التعديل املقترح إدخاله   .                                     ً       ً               ذلك التدابري اليت تكفل لألطفال استخداماً مأموناً لشبكة إنترنت

  )     ٢٠٠١ (                    باإلجرام السيربي                                                        ا يتعلق بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا اخلاصة                                           عـلى قـانون العقوبات العام فيم      
                                                                                              وتطبيقها وحتث الدولة الطرف على التصديق دون تأخري على هذه االتفاقية وعلى االستمرار يف تدعيم التدابري 

  .       ً     ً  ري حظراً فعاالً                                                                              الرامية إىل حظر إنتاج ونشر املواد املروجة للجرائم الوارد وصفها يف الربوتوكول االختيا

  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-٦

     املنع

                                                                                                        لـئن كانت اللجنة تالحظ التدابري الوقائية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإهنا توصي بأن تعزز الدولة                 -   ٢٨٣
      عابرة                                                                                                          الطـرف إطارهـا التشريعي وأن تنظر يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ال                
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                                                                                              للحدود الوطنية، وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل 
  .                                                         لالتفاقية، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

              إنفاذ القوانني

         ّ                          اف اليت وقّعتها الدولة الطرف يف                                                                         تالحظ اللجنة مع التقدير خمتلف االتفاقات الثنائية واملتعددة األطر         -   ٢٨٤
                                                                                                  ميدان التعاون القضائي واألمين، وتوصي بأن تستمر الدولة الطرف يف تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي واملتعدد 
                                                                                                          األطـراف ملـنع األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،                 

                                                                                   وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، وال سيما التعاون مع وكاالت إنفاذ القوانني يف                                    وكشفها والتحقيق فيها    
  .                                الدول اليت تواجه مشاكل يف هذا اجملال

                               املساعدة املالية واملساعدات األخرى

                                                                                               تالحـظ اللجنة مع التقدير مسامهات الدولة الطرف وخمتلف األنشطة املتصلة حبقوق الطفل يف جمال                -   ٢٨٥
                                                                                    ويل، مبا يف ذلك التعاون اإلمنائي الثنائي واملتعدد األطراف، وتشجع الدولة الطرف على االستمرار            التعاون الد

                              يف املائة من الناتج احمللي         ٠,٧                                         ً                                    يف تعزيز أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، سعياً إىل بلوغ هدف ختصيص نسبة              
  .                                                      اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية، الذي حددته األمم املتحدة

  املتابعة والنشر-٧

        املتابعة

                                                                                                    توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل،               -   ٢٨٦
                                     والسلطات احمللية، للنظر فيها على النحو   ) Althingi (                                                بوسائل تشمل إحالتها إىل الوزارات احلكومية والربملان 

  .                         الالزم واختاذ إجراءات بشأهنا

      النشر

                                                                                                     توصـي اللجـنة بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف، باإلضافة إىل                 -   ٢٨٧
                                                                                                 املالحظـات اخلتامـية اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، جبملة وسائل منها على سبيل املثال ال احلصر       

                                           ت الشباب والفئات املهنية واألطفال بغية إثارة                                                    شبكة إنترنت، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعا
  .                                                النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-دال 

                                                              ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ   ١٢           من املادة  ٢   ً          عمالً بالفقرة  -   ٢٨٨
             من اتفاقية   ٤٤                       املقرر تقدميه مبوجب املادة   )               الثالث والرابع (    ادم                                        الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الق

  .    ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ٢٦             حقوق الطفل يف 
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 مجهورية ترتانيا املتحدة: املالحظات اخلتامية

          يف جلستيها   (CRC/70/Add.26)                            جلمهورية ترتانيا املتحدة        ثاين  ال        الدوري                 يف التقرير         الطفل           جلنة حقوق         نظرت   -   ٢٨٩
     يف            واعتمدت  ،    ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١٩             املعقودتني يف     ) CRC/C/SR.1137 و  CRC/C/SR.1135   ر     انظ   (    ١١٣٧    و     ١١٣٥
  .                         املالحظات اخلتامية التالية ،    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢            املعقودة يف     ١١٥٧        جلستها

  مقدمة-ألف 

       ً      حظ أيضاً مع          وهي تال   .                                                       ً                                  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين الذي يتبع عموماً املبادئ التوجيهية للجنة            -   ٢٩٠
                           ً                 ، فقد أتاحت هذه الردود فهماً أدق حلالة        (CRC/C/TZA/Q/2)                                                          الـتقدير الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت أعدهتا          

   .                      األطفال يف الدولة الطرف

                                                                                                          وتالحـظ اللجنة مع التقدير احلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف الذي          -   ٢٩١
             ً                                                  ُ               وهي ترحب أيضاً بردود األفعال اإلجيابية جتاه املقترحات والتوصيات اليت طُرحت             .                      ء من خمتلف الوزارات            ضـم خربا  
  .             أثناء املناقشة

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 : الطفل من قبيلتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد سياسات وبرامج ترمي إىل محاية وتعزيز حقوق -٢٩٢

         وإطار      ٢٠٠١       نوفمرب   /                      اإليدز يف تشرين الثاين    /                                                   السياسـة الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشري         ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣             اإليدز للفترة  /                                                                  العمل االستراتيجي الوطين املتعدد القطاعات بشأن فريوس نقص املناعة البشري

  ؛    ٢٠٠١                                    منائهم اليت أطلقتها حكومة زجنبار يف عام                                            السياسة املتبعة من أجل بقاء األطفال ومحايتهم و  ) ب ( 

                                           ُ                  تقتضي هتيئة ظروف أفضل لألطفال الالجئني واليت اعُتمدت يف                                             السياسة الوطنية بشأن الالجئني اليت      ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٣      سبتمرب  /     أيلول

  ؛    ٢٠٠٤     مارس  /                                  السياسة الوطنية بشأن اإلعاقة يف آذار  ) د ( 

 :ةكما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالي

                             األطفال يف الرتاعات املسلحة                                                    ان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك       ي                   الربوتوكوالن االختيار     ) ه ( 
              على التوايل؛    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٤                                                                     وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عامي 

                                      حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات         بشأن    )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) و ( 
  ؛    ٢٠٠١                           الفورية للقضاء عليها يف عام 

  .    ٢٠٠٣        يف عام      الطفل      ورفاه                          امليثاق األفريقي بشأن حقوق   ) ز ( 
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  االتفاقيةتنفيذالعوامل والصعوبات اليت تعوق  -جيم 

                            دز إىل جانب بعض املمارسات        اإلي /                                                                        تالحظ اللجنة أن معدل اإلصابة املرتفع بوباء فريوس نقص املناعة البشري           -   ٢٩٣
  .                                             ً                                                  واألعراف التقليدية يف املناطق الريفية ال زال حائالً دون حتقيق أي تقدم يف التنفيذ الفعلي ألحكام االتفاقية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

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

 السابقة للجنةالتوصيات 

      ُ                 اليت قُدمت بعد حبث     (CRC/C/15/Add.156)                                                             تالحـظ اللجـنة بارتياح أن بعض دواعي القلق والتوصيات            -   ٢٩٤
     ولكن   .                                              قد عوجلت من خالل تدابري تشريعية وسياسات       (CRC/C/8/Add.14/Rev.1)                                الـتقرير األويل للدولة الطرف      

                                                           والتنسيق والعقوبة اجلسدية وعمل األطفال وقضاء األحداث                                                                 التوصيات اليت تتعلق، من بني مجلة أمور أخرى، بالتشريع        
  .                                             َّ                 وتالحظ اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات هذه مكرَّرة يف هذه الوثيقة  .                  مل حتظ مبتابعة كافية

                                                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن ملعاجلة التوصيات املدرجة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن                 -   ٢٩٥
                                                                                                             ويل واليت مل جير تنفيذها بعد وملعاجلة قائمة دواعي القلق الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير                              الـتقرير األ  
  .            الدوري الثاين

 التشريعات

                                                                                                             ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن عملية مراجعة القوانني وبتجميع آراء مجيع املعنيني                -   ٢٩٦
                                                       غري أن القلق ال يزال يساور اللجنة بشأن عدم حتديد            .      الوطين  "              الكتاب األبيض  "              ال، من خالل                          باألمر، مبن فيهم األطف   

   ".                    القانون اخلاص باألطفال "                                     أجل زمين واضح إلجناز عملية التشاور ولسن 

 مما يتطلبه سن القانون          ً وال موردا        ًخر جهدا  ّد حتث اللجنة الدولة الطرف، كمسألة ذات أولوية، على أال ت -٢٩٧
كما أهنا حتث الدولة الطرف على أن تكفل متاشي مجيع . ترتانيا القارية وقانون مشابه يف زجنباراص باألطفال يف اخل

 .                                ً     ً                                                     تشريعاهتا الداخلية والعرفية متاشيا  تاما  مع مبادئ وأحكام االتفاقية مبا يتيح تنفيذها بصورة فعالة

 التنسيق

                                                                 لربامج الرامية إىل تنسيق املسائل املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك                                                          تالحـظ اللجـنة مع التقدير خمتلف التدابري وا         -   ٢٩٨
            ، ومع ذلك       ٢٠٠٣                                                                                                  إحداث قسم مناء الطفل داخل وزارة تنمية اجملتمعات احمللية واملساواة بني اجلنسني واألطفال يف عام                

                            يذ اتفاقية حقوق الطفل مبا                                                                                                   ال يـزال القلق يراودها بسبب غياب التنسيق الوطيد والفعلي بني مجيع األنشطة املتعلقة بتنف              
  .                                                يضمن اتباع هنج موحد يف كل من ترتانيا القارية وزجنبار
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                                                                                                         حتـث اللجنة الدولة الطرف على زيادة قدرة قسم مناء الطفل على التنسيق الفعلي مع وزارات وأقسام                  -   ٢٩٩
                             د البشري واملالية ما يكفي                  َّ                    وينبغي أن يوفَّر لـه من املوار       .                                                   أخرى ومع سلطات احلكومة احمللية اليت تعىن باألطفال       

ً      ً                                                                                             ألداء مهامه ومسؤولياته أداًء فعاالً بغية تقليص الفارق أو التمييز بني ترتانيا القارية وزجنبار والقضاء عليه يف تنفيذ                                            
  .                             سياسات تعزيز ومحاية حقوق الطفل

 خطة العمل الوطنية

               ً                             رنامج عمل وطنياً لكل من ترتانيا القارية                                                               مبا تناهى إىل علمها من أن الدولة الطرف قد أعدت ب                        ترحب اللجنة    -   ٣٠٠
                                                     وهي مع ذلك قلقة من أن الدولة الطرف مل تستكمل            .                                                              وزجنـبار وعممـته على خمتلف املعنيني باألمر طالبة تعليقاهتم         

  .    ١٩٩٦                                                  الصيغة املنقحة من سياسة مناء الطفل اليت وضعتها يف عام 

                             سياسة مناء الطفل اليت ستضع                        لصيغة املنقحة من                                                             توصـي اللجنة باستكمال الدولة الطرف عملية اعتماد ا         -   ٣٠١
         كما توصي   .               ً       ً                                                                   إطار عمل واضحاً مرتبطاً بالسياسات واالستراتيجيات األوسع املشتركة بني القطاعات املتعلقة بالطفل

                                                                                                                  بـأن تضـاعف الدولـة الطرف ما تبذله من جهود بغية اعتماد خطة عمل وطنية شاملة من أجل إعمال احلقوق                     
         عامل صاحل   "          ً     ً                                                                             اقية إعماالً تاماً آخذة يف احلسبان األهداف والغايات املبينة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة                             املكرسة يف االتف  

  .                                                      اليت أصدرهتا دورة اجلمعية العامة االستثنائية املخصصة لألطفال  "       لألطفال

 الرصد املستقل

         وهي تالحظ   .            احلكم الرشيد       نسان و  إل                                                                  ترحب اللجنة بإنشاء مكتب خاص بشؤون األطفال داخل جلنة حقوق ا           -   ٣٠٢
                                                                                                                  باخلصـوص األنشـطة اليت تقوم هبا تلك اللجنة من إجراء زيارات للسجون والتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باألطفال                  

                                                                                  غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى إمكانية اتصال مجيع أطفال البلد بلجنة               .                                       والـيافعني، مـن بني مجلة أمور أخرى       
  .                                            تناوهلم وإزاء املوارد البشري واملالية املخصصة هلا                     حقوق اإلنسان وكوهنا يف م

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الفعالة لتضمن جلميع األطفال سهولة االتصال بلجنة                -   ٣٠٣
                  الصادر يف عام     ٢                                                                                                  حقـوق اإلنسـان واحلكم الرشيد وسهولة التعامل معها، واضعة يف اعتبارها التعليق العام رقم                

                      وتوصي اللجنة الدولة     .                                                  بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة        ) CRC/GC/2002/2      انظر     (    ٢٠٠٢
           ً                                                                                               الطـرف خصوصـاً بشن محالت توعية بعمل جلنة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يقوم به املكتب اخلاص بشؤون                    

                     وينبغي ختصيص املوارد     .   ها                                                                                 األطفـال وإجراءاته بقصد تيسري وصول األطفال إىل آليات رفع الشكاوى اليت يتيح            
  .                                                       املالية والبشرية الالزمة حىت يستطيع أداء عمله على أحسن وجه

 ختصيص املوارد لألطفال

                         بيد أن هذه املخصصات ال       .                                                                                  تالحـظ اللجنة مع التقدير زيادة خمصصات امليزانية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل            -   ٣٠٤
  .                          يها محاية وتعزيز حقوق الطفل                                          تكفي لتلبية األولويات الوطنية واحمللية اليت متل
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         عن طريق   ً     ً   اً تاماً        تنفيذ                 من االتفاقية     ٤                                        ً     ً                          توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة             -   ٣٠٥
                                                                                                          وضع اآلليات املناسبة لتتبع ورصد االستثمارات وختصيص امليزانيات والتأثري عليها ملصلحة األطفال بوصف ذلك              

                                                                                          كتل وبرامج التنمية القطاعية ضمن إطار االستراتيجية الوطنية من أجل النمو االقتصادي                                   موضوع اهتمام تتقامسه    
  .       يف زجنبار  "       إمكوزا "                       يف ترتانيا القارية وباسم   "         إمكوكوتا "                           واحلد من الفقر املعروفة باسم 

            مجع البيانات

                                 للوزارات يف سبيل حتسني نظام مجع                     ً                                                           حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا خمتلف الوكاالت يف األقسام التابعة             -   ٣٠٦
  .                                                                               البيانات، ومع ذلك فإن القلق يظل يساورها بسبب االفتقار إىل نظام مركزي جلمع البيانات

                                                                          ً                      توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية نظام مجع البيانات املفصلة لديها بوصفه مقياساً للتقدم احملرز يف إحقاق  -   ٣٠٧
                                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي للحصول         .                     ات لتنفيذ االتفاقية                                      حقوق األطفال واملساعدة يف وضع سياس     

  .                                                                           على املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسيف، على سبيل املثال

                                  نشر نص االتفاقية والتدريب والتوعية

                       ة نص االتفاقية إىل اللغة                                                                            تالحـظ اللجـنة مـع الـتقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف، مبا يف ذلك ترمج      -   ٣٠٨
                     إال أن اللجنة ترى أنه   .                                                                                   الكيسواحلية إىل جانب برامج أخرى كيوم الطفل األفريقي واليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال 

  .                                                                              يتعني على الدولة حتقيق املزيد من التقدم فيما يتعلق بالتوعية مببادئ وأحكام االتفاقية

       وإدراك                                                               ز جهودها لضمان التعريف بأحكام االتفاقية على نطاق واسع                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزي     -   ٣٠٩
                 ً                                                                   وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتحرير ونشر صيغ يسهل على األطفال فهمها من               .                       كل كبري وصغري لفحواها   

    نية                                                                   وهي توصي كذلك بتعزيز التدريب الكايف واملنهجي جلميع الفرق امله           .                                     الوثائق واخلطط والسياسات اليت متسهم    
                                                                                                                 اليت تعمل مع األطفال وألجلهم ال سيما املكلفني بتنفيذ القوانني واملعلمني، مبن فيهم املعلمون يف األرياف واملناطق                 

  .                                                                                        النائية، والعاملني يف جمال اخلدمات الصحة واملساعدين االجتماعيني والعاملني يف مؤسسات رعاية الطفولة

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                              بالـتعاون بني مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ                   ترحـب اللجـنة    -   ٣١٠
                                                                                      غري أن اللجنة تالحظ أن مثة حاجة إىل مواصلة حتسني هذا التعاون وإىل إضفاء الصبغة                 .                             مشـاريع تتعلق حبقوق الطفل    

  .                                       الرمسية عليه بقصد دعم استدامته واستمراره

    تمع                    ريها من قطاعات اجمل    غ                                                    طرف على تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية و                             اللجنة الدولة ال         تشـجع  -   ٣١١
  .                                                        ً                             املدين اليت تعمل مع األطفال وألجلهم بصورة أكثر منهجية وتناسقاً عرب مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية
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 تعريف الطفل -٢
 ) من االتفاقية١املادة (

   غري   .       سنة   ١٤       إىل     ١٢                                   فعت احلد األدىن لسن االستخدام من                                                          تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد ر         -   ٣١٢
  .             سنة للفتيان  ١٨               سنة للفتيات و  ١٥                                                             أن اللجنة تكرر اإلعراب عن قلقها من كون احلد األدىن لسن الزواج هو 

                                 يف مشروع القانون اخلاص باألطفال       "      الطفل "                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف واضح ملصطلح          -   ٣١٣
                                                           وتوصي كذلك الدولة الطرف بتعيني احلد األدىن القانوين لسن           .                                     مع ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل                  ً   يكون متماشياً   

  .                                                ً الزواج لكل من الفتيات والفتيان يف سن مقبولة دولياً

 عامةالبادئ  امل-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                              ريعات التمييزية كي تكفل عدم انتهاك حقوق                                                                  تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطرف قد راجعت بعض التش            -   ٣١٤
                                                                                                           األطفـال، ومـع ذلـك فإهنا تعرب عن قلقها من استمرار وجود متييز حبق األطفال من بعض الفئات على الصعيدين            
                                                                                                                التشريعي والعملي وخاصة إزاء املراهقات احلوامل واألطفال املعوقني وأطفال طاليب اللجوء واألطفال املصابني بفريوس              

  .                             أو املتأثرين به وأطفال الشوارع /       اإليدز و /         عة البشري        نقص املنا

              من االتفاقية  ٢                                                                    ً           حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة مجيع تشريعاهتا كي تتماشى متاماً مع املادة  -   ٣١٥
                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام       .                                        ً     ً                              وتضـمن تنفـيذ مجـيع األحكام القانونية تنفيذاً كامالً على أرض الواقع            

  .                                                              مالت شاملة يف التعليم العام من أجل منع ومكافحة مجيع أشكال التمييز حب

                                                                    حمددة يف تقرير الدولة الطرف الدوري املقبل بشأن التدابري والربامج املتعلقة           معلومات      إدراج               وتطلب اللجنة    -   ٣١٦
                              تمدين يف مؤمتر القمة العاملي                                                                                              باتفاقية حقوق الطفل اليت شرعت فيها الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املع            

              مع مراعاة       ٢٠٠١                                                                                               ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقودة يف عام               
   ).CRC/GC/2001/1   (    ٢٠٠١                                                   الصادر عن اللجنة بشأن أهداف التعليم الصادر يف عام  ١                  التعليق العام رقم 

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                 جنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز واحترام حقوق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية                                ممـا يشـجع الل     -   ٣١٧
                                                ولكن اللجنة ترى أن حق الطفل يف حرية التعبري         .                 مببادرة وطنية      ٢٠٠٢                                               ال سيما عن طريق إنشاء جملس للصغار يف عام          

               كما إهنا تشعر     .                                  ىل حد كبري إىل املواقف التقليدية                           ً                                              واملشاركة ما يزال حمدوداً يف الدولة الطرف ويعود السبب يف ذلك إ           
  .                                                                                  بالقلق لعدم إدماج جملس الصغار بعد يف عملية صنع القرار سواء على املستوى املركزي أو احمللي

                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها من أجل ضمان أن حتظى آراء األطفال مبا تستحقه من                  -   ٣١٨
  .              من االتفاقية  ١٢                                                   ً         واحملاكم ويف أوساط أخرى إدارية وغري إدارية ذات صلة طبقاً للمادة                        اعتبار يف األسرة واملدارس 
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                                                                                                             كمـا توصـي الدولـة الطـرف بإضفاء الصبغة الرمسية على البىن املوضوعة إلتاحة مشاركة األطفال والشباب                  
                ثل األطفال على                                                                                              وباخلصـوص تقدمي الدعم جمللس الصغار حىت يتمكن من العمل بشكل فعال بصفته اهليئة اليت مت               

                          ً                                                ً               وهـي توصي الدولة الطرف أيضاً بوضع استراتيجيات لتبليغ فئات األطفال األكثر هتميشاً               .                  الصـعيد الوطـين   
  .                                                                                              ً باملعلومات الضرورية وإشراكها يف النقاشات العامة بالعمل مع مجيع املعنيني باألمر على الصعيد احمللي خصوصاً

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧ إىل ١٣و ٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                                                                                                 ترحـب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الشأن، مبا فيها اعتماد برنامج التسجيل املدين يف                    -   ٣١٩
        مع ذلك                                                                                                           سلطات احلكومات احمللية وإنشاء مكتب لتسجيل املواليد يف مجيع املقاطعات والدوائر االنتخابية يف زجنبار، و              

  .                                                                               فإن القلق ال يزال خياجلها بسبب الصعوبات اليت تعوق ضمان تسجيل املواليد، خاصة يف األرياف

                                                                                         من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق نظام فعال لتسجيل املواليد يغطي              ٧                   يف ضـوء املـادة       -   ٣٢٠
  :                               إقليمها بالكامل بوسائل من بينها

  ؛   ً اناً                    ضمان تسجيل املواليد جم  ) أ (

                                                            إنشاء وحدات متنقلة لتسجيل املواليد للوصول إىل املناطق النائية؛  ) ب (

                                              َّ               اختاذ التدابري املناسبة لتسجيل أولئك الذين مل يسجَّلوا عند والدهتم؛  ) ج (

                                                      جتمع بني خمتلف بىن تقدمي اخلدمات وزيادة الوعي بأمهية                                                   إضفاء الصبغة الرمسية على الروابط اليت         ) د ( 
                                                                                         يرها عن طريق محالت عامة توفر املعلومات عن عملية تسجيل املواليد، مبا يف ذلك احلقوق                                     تسـجيل املواليد وتقد   

  .                                                                                  واالستحقاقات الناشئة عن التسجيل، عن طريق وسائل من بينها اإلذاعة والتلفزيون واملطبوعات

               العقوبة اجلسدية

                                     شن محلة ضد العقوبة اجلسدية، مبا يف                                                                              تالحظ اللجنة املبادرات املختلفة اليت أخذت الدولة الطرف بزمامها يف            -   ٣٢١
                                                                                                                  ذلـك إنشـاء مدرستني رائدتني يف زجنبار حتظر فيهما العقوبة اجلسدية، ومع ذلك فإهنا تأسف بشدة لكون العقوبة                   

                    ً                                       ومما يقلق اللجنة أيضاً أن العقوبة اجلسدية مشروعة داخل           .                     ً                                    اجلسـدية ال تزال مشروعةً يف املدارس ويف النظام اجلنائي         
  .                   سات الرعاية البديلة          األسرة ومؤس

               وتعليقها العام   ) CRC/GC/2001/1 (              أهداف التعليم        بشأن  ١                                           إذ تضع اللجنة يف اعتبارها تعليقها العام رقم  -   ٣٢٢
                                                                                                              بشـأن حـق الطفـل يف احلمايـة مـن العقوبة اجلسدية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة                      ٨       رقـم   

) CRC/GC/2006/8(  على                       ، فإهنا حتث الدولة الطرف   :  
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                   ً     ً                                                 العقوبة اجلسدية حظراً صرحياً داخل األسرة ويف املدارس ويف النظام اجلنائي                              حظـر مجيع أشكال       ) أ ( 
                                                                 وغريه من األوساط املؤسسية ونظم الرعاية البديلة كمسألة حتظى باألولوية؛

      قيفية                                                      هنيني العاملني مع األطفال عن طريق القيام حبمالت تث              وامل                اآلباء واألوصياء         وتثقيف           توعـية     ) ب ( 
                                          عامة بشأن الضرر الناجم عن العقوبة اجلسدية؛

  .                                                            تشجيع أشكال التأديب اإلجيايب وغري العنيف كبديل عن العقوبة اجلسدية  ) ج (

 عاية البديلةر والة األسريبيئةال -٥
 ؛٢١ إىل ١٩ و١١ إىل ٩؛ واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩املادة ؛ و٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥و

                الرعاية البديلة

                                                                                                             ترحـب اللجـنة باملبادئ التوجيهية الوطنية لرعاية ومحاية األطفال واليتامى املستضعفني املوجودين يف رعاية                -   ٣٢٣
  .                                                                  َّ                 ً  املؤسسات غري أن القلق ال يزال يساورها لكون هذه املبادئ التوجيهية ال تطبَّق بشكل فعال دائماً

                                                                                            لدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة برعاية                              توصـي اللجـنة ا     -   ٣٢٤
   )  ٤١           ، الفقرة   CRC/C/15/Add.156      انظر   (                        وتكرر اللجنة توصيتها      .                                      ً     ً      ومحاية األطفال واليتامى املستضعفني تنفيذاً تاماً     

                                          ة واملالية املناسبة لضمان توفري الرعاية                                                                             للدولـة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها من أجل ختصيص املوارد اإلنساني          
  .                                            واحلماية الكافيتني لألطفال الذين حرموا من أسرهم

      التبين

                                                       غري أن التبين بني البلدان غري متاح إال لطاليب التبين            .                                              ً        تالحظ اللجنة بارتياح أن التبين احمللي يلقى تشجيعاً        -   ٣٢٥
  .                          املقيمني يف بلدان شرق أفريقيا

                                                                                 دولة الطرف على مواصلة اخلطوات اليت اختذهتا للمصادقة على اتفاقية الهاي بشأن                            تشجع اللجنة ال   -   ٣٢٦
   .                                                  محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

                        اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم

           ية يف عام       ً       خطةً وطن                                                     تنمية اجملتمعات احمللية واملساواة بني اجلنسني واألطفال                                    ترحب اللجنة باعتماد وزارة      -   ٣٢٧
                                               وهي تالحظ كذلك مع التقدير إنشاء وحدة استشارية يف   .                                         ترمي إىل مكافحة العنف ضد األطفال والنساء    ٢٠٠٣

                                              بيد أن اللجنة قلقة لكون اآلليات املناسبة الحتواء   .                                                    زجنبار ميكن لألطفال املعرضني لإلمهال أن يرفعوا شكاوى إليها
  .                                أو منع اإلساءة إىل األطفال غري كافية

  :                             توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت -   ٣٢٨

                                                   تعزيز التدابري القائمة ملنع اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم؛  ) أ ( 
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                                                                       مكتب رعاية الطفولة داخل جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد على حتري                            زيـادة قـدرة       ) ب ( 
                                                   الشكاوى املتعلقة حبقوق الطفل واستعراضها والرد عليها؛

                                                                  حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد اليت كانت مثرة التحقيق العام الذي                                 مـتابعة توصيات جلنة       ) ج ( 
                         أجرته يف العنف ضد األطفال؛

                                                                                         دراسـة إنشـاء خـط هـاتفي جماين ملساعدة األطفال على الصعيد الوطين يتعهده مهنيون                  ) د ( 
  .                      ً     ً  ومتطوعون مدربون تدريباً جيداً

  .                 العنف ضد األطفال                                                 تشجيع إنشاء شبكات وعالقات شراكة ترمي إىل القضاء على    ) ه ( 

                                                                                                       ويف سـياق الدراسة املعمقة اجلارية اليت أمر هبا األمني العام واليت تتناول مسألة العنف ضد األطفال                  -   ٣٢٩
                                                                   واالستبيان املتعلق هبا املوجه إىل احلكومات، تعترف اللجنة بارتياح           )    ١٣٨ /  ٥٦                              انظـر قرار اجلمعية العامة       (

                                                             ومشاركتها يف املشاورة اإلقليمية اخلاصة بشرق وجنوب أفريقيا                                                     بتسـلمها الردود اخلطية من الدولة الطرف        
ُ                              اليت ُعقدت يف جنوب أفريقيا من                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة       .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ٢٠       إىل     ١٨    

                                                                                                              من نتيجة هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ إجراء ما يف إطار شراكة مع اجملتمع املدين لضمان محاية كل طفل من                   
ـ                                                                                                        يع أشـكال العنف اجلسدي أو العقلي وإلجياد زخم يدفع إىل اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنيا عند                    مج

  .                                              االقتضاء ملنع أشكال العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا

 والرفاه األساسيةخدمات الصحة  -٦
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 )التفاقيةمن ا٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               األطفال املعوقون

                                                                                                    إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء جملس استشاري وطين لرصد مراكز تأهيل األطفال املعوقني، تظل مع ذلك                 -   ٣٣٠
                                                                                              قلقة إزاء الفهم احملدود لوضع هؤالء األطفال وإزاء ضآلة إمكانيات الكشف عن اإلعاقات لدى األطفال وعالجها 

                                                                   ت لدخول األطفال املعوقني إىل املباين واستقالهلم وسائل النقل وإزاء                                                   يف وقـت مـبكر وإزاء عدم وجود تسهيال        
  .                                       غياب سياسة شاملة فيما يتعلق هبؤالء األطفال

  )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                                                  يف ضـوء القواعـد املوحـدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              -   ٣٣١
  ، CRC/C/69 (                               ة بشأن حقوق األطفال املعوقني                                                                         والتوصـيات الـيت اعتمدهتا يف اليوم الذي خصصته للمناقشة العام          

  :                                 ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي )   ٣٣٩-   ٣١٠        الفقرات 

                                                                             املضي يف تشجيع اندماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي وإدماجهم يف اجملتمع؛  ) أ ( 

                    ها املدارس واملرافق                                وجعل البيئة املادية، مبا في                                        الهتمام بتوفري تدريب خاص للمعلمني              زيادة ا   ) ب ( 
                                                                     الرياضية والترفيهية ومجيع األماكن العامة األخرى يف متناول األطفال املعوقني؛
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  .                                        والعالج املبكر عن طريق قطاع الصحة والتعليم                       حتسني وتعزيز خدمات الكشف   ) ج ( 

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                       الطفولة ولكن القلق ال يزال يساورها بشأن                                                         ترحب اللجنة ببدء تنفيذ استراتيجية اإلدارة املتكاملة ألمراض  -   ٣٣٢
                                                                                                ً                 ارتفاع معدالت الوفيات بني املواليد واألطفال دون سن اخلامسة وبشأن عدم استفادة أشد الفئات السكانية فقراً                

                                     كما إن املسافات الفاصلة بني القرى        .                                                                        مـن خطـط التأمني الصحي، من قبيل صناديق الرعاية الصحية اجملتمعية           
                        ً     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً      .                                                                      لصحية وافتقار املراكز إىل املوارد حيدان من إمكانية االستفادة منها                           ومراكز الرعاية ا  

    ومما   .                                                                                                            من ارتفاع نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية أو من تأخر النمو بشكل مزمن                 
  .                        باحلصول على األدوية اجلنسية           ً                                                يقلقها أيضاً مدى متتع األطفال باحلق يف الصحة ال سيما فيما يتعلق 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٣٣

                                                                             اختاذ مجيع التدابري الضرورية خلفض معدالت الوفيات بني املواليد واألطفال دون سن اخلامسة   ) أ ( 
                                                                                عن طريق حتسني الرعاية قبل الوالدة والوقاية من األمراض السارية، من بني مجلة أمور أخرى؛

                                                                وارد املالية للخدمات الصحية، وخباصة من أجل حتسني إمكانية احلصول                   املزيد من امل        ختصيص    ) ب ( 
                                        على املاء الصاحل للشرب وعلى مرافق اإلصحاح؛

                                                                                    وضع استراتيجيات وطنية مناسبة ملعاجلة احتياجات األطفال الغذائية األساسية، خاصة بني الفئات   ) ج ( 
ِ                                     بني القطاعات ُمدِرك ألمهية املمارسات املتعلقة بالتغذية؛                                       األشد ضعفا عن طريق اتباع منهج مشويل ومشترك   ُ              

                                                                                            ضـمان أال يكون لالتفاقات اإلقليمية وغريها من اتفاقات التجارة احلرة أثر سليب على متتع                 ) د ( 
                                                               األطفال باحلق يف الصحة خصوصا فيما يتعلق باحلصول على األدوية اجلنسية؛

                                                 تقطعها األمهات واحلوامل للوصول إىل العيادات                                                هتيـئة مـا يلزم لتقليص املسافات الاليت           ) ه ( 
  .                 اخلاصة بصحة األطفال

            صحة املراهقني

                                                                             ً      ً                    تالحـظ اللجـنة بقلق ارتفاع معدل احلمل بني املراهقات وكون الدولة الطرف ال تعري اهتماماً كافياً                  -   ٣٣٤
  .                العقلية واإلجنابية                                                                        ملشاكل املراهقني الصحية، مبا فيها املشاكل الصحية املتعلقة بالنمو ومشاكل الصحة 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٣٥

                                                                                          إجـراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة املشاكل الصحية لدى املراهقني ونطاقها واالستفادة منها            ) أ ( 
      ُ                                                                                                  كأساس ُتبىن عليه السياسات والربامج املتعلقة مبشاكل املراهقني الصحية، مبشاركة هؤالء مشاركة تامة، مع              

                             اإليدز وغريه من األمراض املنقولة  /                                                     شكل خاص على الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري         التركيز ب
                                         الصادر عن اللجنة بشأن صحة املراهقني ومنوهم؛  )     ٢٠٠٣   ( ٤     ً                               جنسياً ومع مراعاة التعليق العام رقم 
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      الصحة                         العقلية وكذلك يف جمال            الصحة          النمو و                                             تعزيـز خدمـات االستشارة الطبية يف جمال           ) ب ( 
                                                      اإلجنابية والتعريف بتلك اخلدمات وجعلها يف متناول املراهقني؛

                                                                            ً               ضمان إدراج التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف املنهج الدراسي وتعريف املراهقني تعريفاً               ) ج ( 
      نقولة     ً                                                                                                     كـامالً باحلقوق املتعلقة بالصحة اإلجنابية، مبا فيها منع احلمل يف سن املراهقة والوقاية من األمراض امل                

       اإليدز؛ /     ً                                جنسياً مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري

  .                                                             االستمرار يف تقدمي الدعم للمراهقات احلوامل وضمان مواصلتهن الدراسة  ) د ( 

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

     ياسة             وباعتماد س    ٢٠٠٠      ديسمرب  /                                                                ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الترتانية ملكافحة داء اإليدز يف كانون األول -   ٣٣٦
                               ، ومع ذلك ال يزال القلق يساورها     ٢٠٠١      نوفمرب  /                   اإليدز يف تشرين الثاين /                                 وطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                            بشأن ارتفاع معدل انتشار فريوس وداء اإليدز، خاصة يف صفوف النساء يف سن اإلجناب وهو معدل يتفاقم، إىل                  
             كما إهنا تشعر   .                                        الوصم بالعار وقلة املعرفة بوسائل الوقاية                                               حد ما، بسبب املمارسات التقليدية غري املالئمة وبسبب 

                                    اإليدز الذي حيصلون على العالج مبضادات    /                                                                    بـالقلق إزاء قلة عدد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري          
  .                   فريوسات النسخ العكسي

           يدز وحقوق    اإل /                               بشأن فريوس نقص املناعة البشري      )     ٢٠٠٣   ( ٣                                       يف ضـوء تعلـيق اللجنة العام رقم          -   ٣٣٧
            اإليدز وحقوق  /                                                         واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري  )CRC/GC/2003/3 (      الطفل 

  :                                             ، توصي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار فيما يلي )E/CN.4/1997/37 (       اإلنسان 

          عن طريق                  اإليدز وآثاره خاصة /                                                  تعزيز جهودها ملكافحة استشراء فريوس نقص املناعة البشري  ) أ ( 
                                                                                                            التنفـيذ الفعـلي لربنامج الوقاية من انتقال الفريوس من األمهات إىل األطفال وذلك بتزويد مجيع احلوامل                 
                                                                                                     باخلدمـات الصحية واالجتماعية الكافية باجملان وبكفالة توفري مضادات فريوسات النسخ العكسي واألغذية             

                    اجلاهزة املعدة للرضع؛

                          اإليدز وعن التربية اجلنسية،  /                         عن فريوس نقص املناعة البشري                            إدراج معلومات شاملة بانتظام   ) ب ( 
                                                                                                         مبـا يف ذلك التشجيع على استخدام الواقي الذكري وتوفري التدريب للمعلمني وغريهم من العاملني يف جمال                 

                     ً  اإليدز وتثقيفهم جنسياً؛ /                                                 التعليم على تعريف املراهقني بفريوس نقص املناعة البشري

                                                            فل وإشراك األطفال يف وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات                                  إدمـاج احترام حقوق الط      ) ج ( 
       اإليدز؛ /                               املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري

  .     اإليدز /                             ّ                                       مد يد العون إىل األطفال الذين يّتمهم وأضعف حاهلم فريوس نقص املناعة البشري  ) د ( 
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                          املمارسات التقليدية الضارة

                                                                   رعت فيها الدولة الطرف للتصدي ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت ش       -   ٣٣٨
                 ولكن اللجنة تكرر   .                                                                                       األنثوية، مبا يف ذلك إطالق شبكة شرق أفريقيا بشأن القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  .        طاق واسع   ن                                                                              اإلعراب عن قلقها من كون تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ما يزال ممارسة منتشرة على

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها القانونية فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية              -   ٣٣٩
                                                                                                     وشـن محـالت توعية ملكافحة هذه املمارسة وغريها من املمارسات املضرة بصحة األطفال وبقائهم ومنوهم،                

                                             لة الطرف بالبدء يف تنفيذ برامج توعية للممارسني                  وتوصي اللجنة الدو  .                                  وخاصة منهم الفتيات، وللقضاء عليها
                                                                                                      ولعامة اجلمهور لتشجيع حدوث تغيري يف أمناط السلوك التقليدية وحظر املمارسات الضارة مبشاركة األسرة              

  .                                     املوسعة والزعماء التقليديني ورجال الدين

                    من ضروب املعاملة أو                    ة التعذيب وغريه                                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مناهض         -   ٣٤٠
  .                         العقوبة القاسية أو املهينة

                      احلق يف مستوى معيشي الئق

  "         إمكوكوتا "                                                                                                تالحـظ اللجنة مع التقدير أن الصيغة املنقحة من استراتيجية احلد من الفقر املعروفة باسم                 -   ٣٤١
                  هنا ال تزال تشعر         إال أ   .                                                                                        تـويل عناية خاصة لضرورة وضع سياسة شاملة للحماية االجتماعية وإطار عمل لتنفيذها            

                                                                                                  بالقلق إزاء انتشار الفقر على نطاق واسع وارتفاع عدد األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، 
  .                    اإليدز وأطفال الشوارع /                                                                 مبن فيهم أطفال األسر احملرومة واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري

                     بأن تعزز ما تبذله      )   ٥٥           ، الفقرة   CRC/C/15/Add.156      انظر   (                      صيتها للدولة الطرف                    تكرر اللجنة تو   -   ٣٤٢
                                                                ً                                         من جهود لتقدمي الدعم واملساعدة املادية لألسر املهمشة واحملرومة اقتصادياً ولكفالة حق األطفال يف مستوى               

                                                                                              كما توصيها بوضع إطار عمل لتوفري احلماية االجتماعية الشاملة على وجه السرعة، بناء على                .           معيشي الئق 
  .                                             ، واضعة على رأس أولوياهتا أشد األطفال حاجة لذلك "        إمكوكوتا "                            م الذي عربت عنه يف استراتيجية       االلتزا

 الثقافيةالترفيهية و واألنشطة عليمالت -٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

            وشرعت يف       ٢٠٠٢                                                                                               تـثين اللجنة على الدولة الطرف ألهنا ألغت الرسوم املدرسية على التعليم االبتدائي يف عام                 -   ٣٤٣
                                                                  اليت ركزت على زيادة نسب تسجيل التالميذ وبقائهم يف املدارس               ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠                                        تنفـيذ خطة تطوير التعليم االبتدائي       

                                                                                                                     واملسـاواة بـني اجلنسني وحتسني نوعية التعلم والتعليم ومتكني األنظمة التعليمية وترسيخ الترتيب املؤسسي الذي يدعم                 
                                                                                 لرغم من هذه اخلطوات اإلجيابية، ال يزال القلق يساور اللجنة بشأن احلصول على                وبا  .                                 ختطـيط وتوفري اخلدمات التعليمية    

                                                             ً                                                              تعليم جيد يف مجيع املستويات وبشأن البيئة املادية للمدارس اليت كثرياً ما تفتقر إىل املاء الصاحل للشرب ومرافق اإلصحاح                   
  .            بكر واالحتجاز                                                             املناسبة وبشأن ارتفاع معدالت التسرب املدرسي بسبب احلمل والزواج امل
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٤٤

                            حتسني نوعية التعليم بشكل عام؛  ) أ ( 

   كي                                                                                   زيـادة معـدالت التسجيل يف املدارس الثانوية إىل جانب حماوالت اجتذاب املتسربني                ) ب ( 
                                               يعودوا إىل املدارس وإىل مراكز التدريب املهين األخرى؛

                   ملنع طرد املراهقات         ١٩٩٢                الصادر يف عام                         ص بترتانيا القارية       اخلا                           اسـتعراض قانون التعليم       ) ج ( 
                  احلوامل من املدارس؛

                                      تربط بني التعليم وبني مهارات كسب العيش؛            تطوير برامج   ) د ( 

                                        ضمان حصول املعلمني على تدريب وأجر مناسبني؛    ) ه ( 

                              تزويد املدارس باملرافق املناسبة؛  ) و ( 

                                                        ق التعليم غري الرمسي للمجموعات املستضعفة، مبن يف ذلك                    لتوفري مراف      هود              مزيد من اجل       بذل    ) ز ( 
                                                             أطفال الشوارع واليتامى واألطفال املعاقون واألطفال العاملون، إخل؛

  .                         اإلنسان يف املقررات الدراسية    قوق          التثقيف حب      تضمني  ) ح ( 

                                     األنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية

  .                          رفيهية والتروحيية والثقافية                                      تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة األنشطة الت -   ٣٤٥

                                                                                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتحسني استفادة األطفال من املرافق الرياضية واألنشطة               -   ٣٤٦
  .                                                                  الثقافية وغريها من املرافق الترفيهية ولتحسني نوعية تلك املرافق واألنشطة

  تدابري احلماية اخلاصة -٨
 ٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٠ واملادة ٣٦ إىل ٣٢واملواد من 

                                                 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء واألطفال غري املصحوبني

                                                                                                           تالحظ اللجنة مع التقدير موقف الدولة الطرف الكرمي والعريق فيما يتعلق باستقبال الالجئني من البلدان                -   ٣٤٧
                                                                             ل ملراجعة واستيفاء القوانني والسياسات املتعلقة بالالجئني اليت حتاول مراعاة                                             اجملاورة وما تبذلـه من جهد متواص     

                                       بيد أن القلق ال يزال يراود اللجنة         .                                                                           املعايري الدولية واملمارسات الفضلى يف محاية الالجئني ال سيما األطفال منهم          
                               ندي والكونغو ومن بينهم عدد كبري                                                          ً              بشأن التأخري احلايل يف معاجلة أوضاع طاليب اللجوء الوافدين حديثاً من بورو     

  .                                                                             كما إهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حوادث االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي  .          من األطفال
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                                                                                               توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها إلجياد حل حلاالت التأخري اليت تشهدها يف الوقت                 -   ٣٤٨
         ً                                                     دين حديثاً من بوروندي والكونغو عن طريق إنشاء جلان خمصصة                                                    احلاضـر معاجلة أوضاع طاليب اللجوء الواف      

                                                                                          كما توصي الدولة الطرف بتحسني احلماية اليت متنحها ومبتابعة قضايا العنف اجلنسي والعنف               .            لذلك الغرض 
                                                                                                         القـائم عـلى أساس نوع اجلنس، خاصة تلك اليت متس األطفال، وبتعجيل مراجعة القوانني املتعلقة بشؤون                 

            ً                                                                                 هي توصي أيضاً الدولة الطرف مبواصلة السعي إىل احلصول على املساعدة الدولية والتعاون مع               و  .         الالجـئني 
  .                                       مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

              أطفال الشوارع

                                                                                         ترحـب اللجـنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة مشاكل أطفال الشوارع لكنها تعرب عن      -   ٣٤٩
                                                                                     م ومن تعرضهم ألشكال خمتلفة من العنف مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل اجلنسيني وعدم                                   قلقها من كثرة عدده   

                                   كما تشعر اللجنة بالقلق من كون        .                                                                         وجـود اسـتراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة وضع أولئك األطفال ومحايتهم          
  .              ُ                         أطفال الشوارع ُينظر إليهم كمنحرفني وجمرمني

  :  لي      مبا ي                        توصي اللجنة الدولة الطرف -   ٣٥٠

                                                                                          وضع استراتيجية شاملة ملعاجلة كثرة عدد أطفال الشوارع هبدف احلد من تفاقم هذا الوضع                ) أ ( 
            ومنع نشوئه؛

                              املناسب إىل جانب الرعاية الصحية          واملأوى        الكايف                            صول أطفال الشوارع على الغذاء     الة ح  كف  ) ب ( 
                                      وفرص التعليم من أجل دعم منائهم الكامل؛

                                                              لشوارع من أجل تغيري موقف الناس السليب منهم خاصة املكلفني                                    التوعـية مبشكلة أطفال ا      ) ج ( 
                بتنفيذ القوانني؛

                                                                             ضمان توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج هلؤالء األطفال، مبا يف ذلك املساعدة االجتماعية   ) د ( 
    ذلك                                                                                                    والنفسـية عند تعرضهم لالعتداء البدين واجلنسي وتعاطي مواد اإلدمان وخدمات املصاحلة، كلما كان               

  .                                                           ممكنا ومع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى، بغية إعادهتم إىل كنف أسرهم

                                    االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال

                       بشأن حظر أسوأ أشكال      )     ١٩٩٩   (   ١٨٢                                                               اللجنة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              ترحب -   ٣٥١
                                               فإهنا تشعر بقلق شديد من ارتفاع عدد األطفال الذين           ، ومع ذلك                                          عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

                                                                                                                يشـاركون يف أنشـطة اقتصادية ومن أن نسبة عالية من هذه الفئة يؤدون أعماال حرجة وخطرة حترمهم من أن                    
  .                             ينعموا بالصحة والتعليم والنمو

           ل ومحايتهم                                                                                       حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدرة املؤسسات املسؤولة عن مراقبة عمل األطفا             -   ٣٥٢
                                                                                                    كمـا إهنـا توصي الدولة الطرف بوضع برنامج شامل، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف                  .      مـنه 
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                                                                                                            ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية، ملنع ومكافحة عمل األطفال مبا يتماشى متاما مع اتفاقية منظمة العمل                
                                جراءات الفورية للقضاء عليها                                           بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإل        )     ١٩٩٩   (   ١٨٢                  الدولـية رقـم     

  .                          بشأن احلد األدىن لسن االستخدام  )     ١٩٧٣   (   ١٣٨                                 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

              االستغالل اجلنسي

                                                                                                      يسـاور اللجـنة قلـق من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأن ظاهرة اشتغال األطفال              -   ٣٥٣
  .                             بالدعارة يف استشراء سريع ومطرد

  :                              وصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ت -   ٣٥٤

                                                                        ً                    تعزيز تدابريها التشريعية ووضع سياسة فعالة وشاملة تعاجل استغالل األطفال جنسياً، مبا يف               ) أ ( 
                                          ذلك العوامل اليت تعرض األطفال لذلك االستغالل؛

                 االستغالل اجلنسي؛       ضحايا    من              جتنب جترمي األطفال  ) ب ( 

                  هم وإعادة إدماجهم                                  ع استغالل الضحايا من األطفال وإنقاذ                             تطبيق سياسات وبرامج مناسبة ملن  ) ج ( 
             ويف املؤمتر       ١٩٩٦    ً                                                                                        طـبقاً ملا هو منصوص عليه يف اإلعالن وبرنامج العمل ويف االلتزام العاملي املعتمد يف عام                 

  .    ٢٠٠١                                                            العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعقود يف عام 

              تعاطي املخدرات

     ولكن   .                                                                                           اللجنة مع التقدير محالت التوعية الواسعة النطاق اليت تقوم هبا جلنة مكافحة املخدرات                   تالحـظ  -   ٣٥٥
  .                                                                          القلق ال يزال خياجل اللجنة لكون أعداد كبرية من األطفال واملراهقني يتعاطون املخدرات

                األطفال والقضاء                                                             بتعزيز تدابريها من أجل منع انتشار تعاطي املخدرات بني                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف       -   ٣٥٦
                 ً                          وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالسعي        .                                                                    عليه ومن أجل دعم برامج تعايف األطفال من ضحايا تعاطي املخدرات          

  .                                                                                        إىل احلصول على املساعدة التقنية من منظمة الصحة العاملية ومن اليونيسيف، من بني مجلة منظمات أخرى

            قضاء األحداث

    ُ                                                                          اليت ُبذلت يف هذا اجملال، مبا يف ذلك إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف مناهج                                           مع أن اللجنة تقر باجلهود       -   ٣٥٧
                                                                                              تدريب الشرطة وحراس السجون لزيادة الوعي حبقوق اإلنسان ومن ضمنها حقوق الطفل، ال يزال القلق يساورها 

        ففي بعض   .         اء البالد                                                                              بشأن التقدم احملدود احملرز يف إنشاء نظام قضائي خاص باألحداث قادر على العمل يف سائر أحن
        ُ                                                                                       األحـيان، ُيحتجز األطفال مع الكبار يف نفس الزنزانات وقد ال حيصل األطفال ما بني سن السادسة عشرة وسن    

  .                                                        ً                    الثامنة عشرة على نفس احلماية اليت حيصل عليها من هم أصغر سناً يف نظام قضاء األحداث

  )  ب (               ً     ً                 ء األطفال تنفيذاً تاماً، وخباصة الفقرة                                                      حتـث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تنفيذ معايري قضا     -   ٣٥٨
                                                                             من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون             ٤٠    و   ٣٩             واملادتان     ٣٧           من املادة   
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             مبادئ الرياض  (                                                  ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث     )             قواعـد بيجني   (                  قضـاء األحـداث     
                   ويف هذا الصدد، توصي   .                                                    اللجنة للمناقشة العامة حول إدارة شؤون قضاء األحداث            ، ويف ضوء يوم )         التوجيهية

  :                          اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                           تطبيق جتربة حمكمة قضاء األحداث يف دار السالم يف باقي أحناء البالد؛  ) أ ( 

   سب                                سنة أو يف سن أكرب تكون مقبولة ح  ١٢                                       حتديد سن املسؤولية اجلنائية بصورة واضحة يف   ) ب ( 
                                                                                    ً                        املعـايري الدولية وضمان عدم اعتبار األطفال ما بني سن السادسة عشرة وسن الثامنة عشرة أشخاصاً بالغني                 

                                                  ً                     وإحاطتهم بنفس احلماية اليت حيصل عليها أطفال أصغر سناً يف نظام قضاء األحداث؛

  يف                                    األشخاص دون سن الثامنة عشرة        ا هـ         يتعرض ل                     عقوبة اجلسدية اليت                       حظر مجيع أشكال ال     ) ج ( 
                 املؤسسات اجلزائية؛

                                                                                        اختـاذ مجـيع التدابري الضرورية لضمان عدم حرمان األشخاص دون سن الثامنة عشرة من                 ) د ( 
َ                                     حريتهم إال كَحل أخري وفصل األطفال احملبوسني عن الكبار؛             

                                                                                   تطبـيق تدابـري بديلة عن احلرمان من احلرية كإعادة التوجيه والوضع حتت االختبار وتقدمي          ) ه ( 
               خلدمات اجملتمعية؛         املشورة وا

                                                                                          ضـمان استفادة األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني للقانون من املساعدة القانونية               ) و ( 
                                         ومن آليات تقدمي الشكاوى املستقلة والفعالة؛

                                     ً                                             إجراءات احملكمة مبا يراعي صفة الطفل طبقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن                   حتسـني     ) ز ( 
                                     مرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (                                        تعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها                   العدالة يف األمور امل

  ؛ )    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ     ٢٠٠٥ /  ٢٠

                                                                                      ضـمان أن حيصل األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملكوم عليهم أو املطلق سراحهم على                 ) ح ( 
                                                  ات احلياتية، وعلى خدمات التعايف وإعادة اإلدماج                                                               فرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين واكتساب املهار        

                                     االجتماعي من أجل دعم منائهم بشكل كامل؛

                           فريق األمم املتحدة املشترك                                                                   مواصلة السعي إىل احلصول على املساعدة التقنية والتعاون مع            ) ط ( 
  .                            بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث

        ق الطفل                                          الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقو

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتقدمي تقريريها األوليني املتعلقني بالربوتوكولني االختياريني التفاقية              -   ٣٥٩
                                                                                                         حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال               

  .                                    قت، بغية تيسري دراسة اللجنة للتقريرين                                             يف الرتاعات املسلحة، ويفضل أن يكون ذلك يف نفس الو
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 املتابعة والنشر -١٠

        املتابعة

                                                                                      ً     ً                توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة بغية كفالة تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً                -   ٣٦٠
          لربملان وإىل                         ً                                                                         وذلـك عـن طـريق إرسـاهلا، مثالً، إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو هيئة مماثلة وإىل ا                

                                                                                                        احلكومـات والـربملانات على مستوى احملافظات أو الواليات، عند االقتضاء، من أجل النظر فيها كما جيب                 
  .                  ً      واختاذ إجراءات تبعاً لذلك

      النشر

                ً                                                                                      توصـي اللجـنة أيضـاً بنشـر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة، الطرف                  -   ٣٦١
                                                        اليت اعتمدهتا على نطاق واسع باللغات املنطوقة يف البلد، مبا يف   )             حظات اخلتامية   املال (                    والتوصيات ذات الصلة 

                                                                                                    ذلـك عـن طريق اإلنترنت على سبيل املثال ال احلصر، بني اجلمهور العام ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات              
  .                  وبتنفيذها ورصدها                                                                             الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال من أجل إثارة نقاش عام حول االتفاقية والتوعية هبا

 التقرير القادم -١١

   ٩                                                                                             تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقارير الثالث والرابع واخلامس حبلول          -   ٣٦٢
                      وهذا إجراء استثنائي      ).      ً   شهراً   ١٨                                                   أي قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير اخلامس ب              (    ٢٠١٢       يناير   /            كانون الثاين 

                                                                               إىل كثرة التقارير اليت تتلقاها اللجنة يف كل سنة وما ينجم عن ذلك من تأخري بني                                   يعـود السـبب يف اختاذه       
                                    وال ينبغي أن يتجاوز حجم التقرير        .                                                                               الـتاريخ الذي تقدم فيه الدولة الطرف تقريرها وقيام اللجنة بالنظر فيه           

           لك كل مخس                                                                وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذ            ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠
  .           ً                      سنوات، طبقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 كندا: املالحظات اخلتامية

ــر كــندا األويل  -   ٣٦٣        انظــر    (    ١٢١٨           يف جلســتها   ) CRC/C/OPAC/CAN/1 (                                      نظــرت اللجــنة يف تقري
CRC/C/SR.1218 (      بدون حضور وفد من الدولة الطرف اليت اختارت استعراض              ٢٠٠٦      مايو   /         أيـار    ١٧              املعقـودة يف                                                            

                         واعتمدت اللجنة املالحظات     .                                                     الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني        ٨     ً     ً     ً                 عراضاً فنياً وفقاً للقرار رقم                    الـتقرير است  
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢            املعقودة يف     ١١٥٧                        اخلتامية التالية يف اجللسة 

  مقدمة-ألف 

                           ة املسائل اليت أوردت معلومات                                                                  ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته كندا وبالردود اخلطية على قائم -   ٣٦٤
                                                                                                                   مفصلة عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري السارية يف كندا بصدد احلقوق اليت يكفلها                

  .                  الربوتوكول االختياري
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    ّ                                                           ً                                     وتذكّـر اللجـنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظات اخلتامية جنباً إىل جنب مع مالحظاهتا                 -   ٣٦٥
      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول   ٣                                                                                  تامـية السـابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف                اخل

  .CRC/C/15/Add.215                   والواردة يف الوثيقة 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ٣٦٦

                والذي مت مبوجبه      ،      ٢٠٠٠                                                                      بدء سريان التعديل الذي أدخل على قانون الدفاع الكندي، يف عام              ) أ ( 
                                                                                                                  تثبيـت السياسـة السابقة للقوات الكندية يف شكل قانون ملنع إيفاد األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر إىل                  

                                                ً      ً   مناطق جتري فيها أعمال قتال أو حيتمل أن تشهد صراعاً مسلحاً؛

  ث                                                                                             دعـم الوكالـة الكندية للتنمية الدولية لعدد من مبادرات البحث من خالل صندوق البحو                ) ب ( 
                                                                                                             حلمايـة الطفل وتعيني مستشار خاص معين باألطفال املتضررين باحلرب يف الوكالة الكندية للتنمية الدولية ويف                

                     وزارة التعاون الدويل؛

  .                                                             إنشاء وحدة حلماية الطفل يف إطار الوكالة الكندية للتنمية الدولية  ) ج ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                  خطة العمل الوطنية

                      ، وهي اخلطة اليت وضعتها     ٢٠٠١                                                                        ترحـب اللجـنة ببدء تنفيذ خطة العمل املتعلقة حبماية الطفل يف عام             -   ٣٦٧
                                                                                                                 الوكالة الكندية للتنمية الدولية لتعزيز حقوق األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة وتعيني األطفال املتضررين               

                 ً               وترحب اللجنة أيضاً خبطة العمل       .                                       ت االستراتيجية اليت تركز عليها اخلطة                                        بالرتاعات املسلحة لتشكيل أحد اجملاال    
                                                            اليت تواصل تقدمي الدعم لتلبية احتياجات األطفال املتضررين          "                   كندا الئقة لألطفال   "            وعنواهنا       ٢٠٠٤               الوطنية لعام   

   .                                 بالرتاعات املسلحة ومنع جتنيد األطفال

                                أو نتائج خطط العمل هذه عند       /                         من املعلومات عن آثار و                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي املزيد        -   ٣٦٨
      من    ٤٤                                                                            ً                          تقـدمي معلومـات عن تنفيذ الربوتوكول يف تقريرها الدوري القادم الذي يتم إعداده وفقاً للمادة                 

     ).       أدناه   ٣٨٠            انظر الفقرة  (         االتفاقية 

        التشريع

                          ضد اإلنسانية وجرائم احلرب                      بشأن اجلرائم املرتكبة    ٢٠٠٠                                    ترحب اللجنة بالقانون الذي مت سنه عام  -   ٣٦٩
                                                                                                          لتنفيذ نظام روما األساسي الذي جيوز مبوجبه حماكمة مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية               
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                               سنة أو استخدامهم لالشتراك       ١٥                         بتجنيد األطفال دون سن      "                             مبا يف ذلك اجلرائم املتعلقة       (                وجـرائم احلرب    
                                                          هذه اجلرمية يف حالة تواجدهم يف كندا بعد التاريخ الذي زعم فيه               على ارتكاب     )                            بنشـاط يف أعمـال القتال     

                                                                                               ومن أجل تعزيز التدابري الوطنية والتدابري الدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو                .              ارتكاب اجلرمية 
  :                                                                         اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                                                 والية قضائية خارج اإلقليم يف حالة انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة                    تأسـيس     ) أ ( 
                                                                                                      بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال مىت ارتكبت هذه اجلرائم من جانب أو ضد شخص من مواطين                 

                                 الدولة الطرف أو لـه صالت أخرى هبا؛

                                    العسكرية بأي فعل ينتهك احلقوق                                                             السهر من خالل التشريع، على عدم قيام أفراد السلطة          ) ب ( 
  .                                                                           اجملسدة يف الربوتوكول االختياري وذلك بصرف النظر عن صدور أي أمر عسكري يف هذا الصدد

  جتنيد األطفال-٢

               التجنيد الطوعي

                                                   من قانون الدفاع الوطين حتتم احلصول على رضا أحد األبوين   )  ٣ (  ٢٠                                تالحظ اللجنة مع التقدير أن املادة  -   ٣٧٠
ـ                                                                سنة قبل جتنيده يف قوات االحتياط أو القوات النظامية            ١٨    و   ١٦                            خص الذي يتراوح عمره بني                      أو وصـي الش

   ٣                                                           على أهنا تشعر بالقلق ألنه مل يتم اختاذ أية تدابري، يف ضوء الفقرة   .             من الربوتوكول  )  ب ( ٣             ً         الكندية، وفقاً للمادة 
  .      لتجنيد                                   ً            من االتفاقية، إليالء األولوية لألكرب سناً يف عملية ا  ٣٨         من املادة 

                                                                       ً                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء األولوية يف عملية التجنيد لألطفال األكرب سناً والنظر يف رفع                 -   ٣٧١
  .                 سن التجنيد الطوعي

                 الكليات العسكرية

                                                                                                     تدعـو اللجـنة الدولـة الطرف إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن حالة األطفال امللتحقني بالكلية                  -   ٣٧٢
                                                                                   سـيما ملعرفة ما إذا كانوا يعتربون جمرد طالب مدنيني يف كلية عسكرية أو جمندين                                         العسـكرية امللكـية، ال      

  .             عسكريني بالفعل

  إشراك األطفال يف أعمال القتال-٣

          أسرى احلرب

                  سنة أثناء أعمال   ١٨                                                                                  تالحـظ اللجنة أن قواعد وإجراءات القوات الكندية بشأن أسر األطفال دون سن               -   ٣٧٣
                                                                  راءات اليت تنطبق على مجيع األشخاص املأسورين، وأنه يتم فصل مجيع احملتجزين                              القـتال هي نفس القواعد واإلج  

            على أن ما     .                                             ً                                                        األحداث عن البالغني ومعاملتهم باحترام خاص وفقاً لاللتزامات الدولية اليت تقع على الدولة الطرف             
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         ً     سنة وفقاً     ١٨            ى دون سن                                                                                            يشـغل بال اللجنة هو قلة املعلومات املقدمة عن التدابري املتخذة لضمان معاملة األسر             
  .                                                                         للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين لدى نقلهم إىل سلطات وطنية أخرى

                  سنة واملأسورين     ١٨                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم نقل األشخاص احملتجزين دون سن              -   ٣٧٤
                                     بب حيملها على االعتقاد بأن حقوقهم                                                                            يف مناطق الرتاع املسلح إىل سلطات وطنية أخرى إال إذا كان لديها س            

                                                                                                             اإلنسـانية ستراعى وإذا تأكدت من أن الدولة املستقبلة على استعداد لتطبيق اتفاقيات جنيف وقادرة على                
  .                        ً                                                وينبغي للدولة الطرف أيضاً تقدمي معلومات حمددة يف هذا الصدد يف تقريرها القادم  .    ذلك

        وتسرحيهم                                           التدابري املعتمدة لرتع السالح من األطفال        - ٤
                       وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

                                          املساعدة املقدمة ألغراض التعايف البدين والنفسي

                                                                                                 ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن اخلدمات املالئمة القائمة على مستوى املقاطعات ومستوى               -   ٣٧٥
                     ملسلحة ألغراض التعايف                                                                                      األقاليم تقدم املساعدة ألطفال املهاجرين وأطفال الالجئني الذين يتضررن بالرتاعات ا          

                                                       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفري اخلدمات املشار   .                                     البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
                                                                                                         إليها أعاله وتعزيزها عند االقتضاء وتقدمي معلومات ملموسة عن األطفال الذي يستفيدون من هذه اخلدمات               

  .                يف تقريرها القادم

  والتعاون املساعدة الدولية-٥

             محاية الضحايا

                                                                                                        تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف تدعو باستمرار إىل زيادة وإحكام تدابري الرقابة املفروضة على نقل                -   ٣٧٦
                                                                                                      األسـلحة الصـغرية واخلفيفة، وأهنا اضطلعت بأعمال القتراح مبادئ مشتركة للتشجيع على نقلها بصورة               

                   ويف هذا الصدد، توصي   .                      األسلحة الصغرية واخلفيفة                                                  مسـؤولة، وتالحـظ مع ذلك أن الدولة الطرف تصدر       
                                                                                                             اللجـنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن تشريعاهتا وممارساهتا احمللية حتظر يف مجيع احلاالت التجارة باألسلحة                 

     ً                                عاماً بشكل مباشر يف أعمال قتال         ١٨                                                                        الصغرية واخلفيفة مع بلدان جيوز أن يشارك فيها أطفال مل يبلغوا سن             
                          كما تدعو اللجنة الدولة      .                                                                           قواهتا أو جمموعاهتا املسلحة املميزة عن القوات املسلحة التابعة للدولة                     كأفـراد يف  

  .                                                         الطرف إىل توفري معلومات حمددة عن هذه املسألة يف تقريرها القادم

                                        املساعدة املالية وغري ذلك من أشكال املساعدة

                                               طرف لعدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة وملنظمات                                                               تـثين اللجنة على الدعم املايل الذي تقدمه الدولة ال          -   ٣٧٧
                                                                                                               دولية تقوم بتنفيذ برامج لصاحل األطفال املتضررين باحلرب، منها صندوق األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم               
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                                          كما أهنا ترحب بدعم الدولة الطرف ملكتب         .                                                                 املـتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل واللجنة الدولية للصليب األمحر        
  .                                                                   اخلاص لألمني العام لشؤون األطفال والصراع املسلح ولعدة منظمات غري حكومية     املمثل

                                                                                ً     ً                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاوهنا من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري تنفيذاً كامالً،               -   ٣٧٨
          فة ألحكام                                                                                               مبـا يف ذلـك ملـنع ممارسة أي نشاط خمالف ألحكامه، ومتكني األطفال من ضحايا األفعال املخال                 
  .                                                                                الربوتوكول من احلصول على املساعدة ألغراض التعايف البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  املتابعة والنشر-٦

                                                                                                تالحـظ اللجـنة أنه يتم نشر الربوتوكول االختياري من خالل موقع وزارة التراث الكندي على                 -   ٣٧٩
                                         وتوصي الدولة الطرف مع ذلك بتعزيز دورات                                                           الشـبكة وأنه يوزع على أي شخص مهتم بناء على الطلب،         

                                                                                                         التثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول االختياري جبميع اللغات احمللية لصاحل مجيع الفئات املهنية ذات              
                                                                   وتوصي الدولة الطرف بتعريف الربوتوكول االختياري على نطاق واسع           .                               الصـلة، وخباصة املالك العسكري    

                                                                      اصة األطفال وآبائهم، باختاذ إجراءات من بينها إدراجه يف املناهج الدراسية يف                            يشمل مجيع أفراد الشعب، وخب   
  .                 صيغة مالئمة لألطفال

                                                               من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل املقدم  ٦           من املادة  ٢              ويف ضوء الفقرة  -   ٣٨٠
                                        نطاق واسع لكافة أفراد الشعب لتوليد                                                                          مـن الدولـة الطرف واملالحظات اخلتامية املعتمدة من اللجنة على            

  .                                                         املناقشة العامة والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-دال 

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد  من الربوتوكول االختياري٨ من املادة ٢    ً        وفقا  للفقرة  -٣٨١
 تقرير واحد  يفمااملقرر تقدميهيها الدوريني الثالث والرابع تياري يف تقريرمن املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االخ

 .اتفاقية حقوق الطفلمن  ٤٤ادة املمبوجب  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١١يف 

 لبنان: املالحظات اخلتامية

      ١١٤٤    و   ٤٢  ١١               يف جلستيها    (CRC/C/129/Add.7)                                                              نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث املقدم من لبنان            -   ٣٨٢
   ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٤             املعقودتني يف     ) SR.1144    و CRC/C/SR.1142      انظر   (

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

  مقدمة-ألف 

ّ       ً     ً               ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقدمي تقريرها الدوري الثالث الذي تضّمن عرضاً شامالً               -   ٣٨٣          من وجهة                                                                    
                                       كما ترحب اللجنة بالردود اخلطية اليت        .                                                                         نظر تنطوي على النقد الذايت فيما يتصل بإعمال حقوق الطفل يف لبنان           

               ُّ                             ، مما أتاح التوصُّل إىل فهم أفضل حلالة األطفال يف (CRC/C/LBN/Q/3)                                     قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائل 
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         ّ                                                       احلوار البّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي        ِّ                      كما تنوِّه اللجنة مع التقدير ب  .             الدولة الطرف
  .                                                       ميثل قطاعات متعددة والذي قدم معلومات إضافية يف سياق احلوار

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

                            بالتصديق على الربوتوكول       ٠٠٤ ٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                                             ترحـب اللجـنة بقـيام الدولة الطرف يف           -   ٣٨٤
                                                                                                                        االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبقيامها                

                                      ِّ                                   بالتصـديق عـلى الربوتوكول املتعلق مبنع االتِّجار باألشخاص، وال سيما النساء         ٢٠٠٥          أكـتوبر    /                تشـرين األول    ٥   يف  
   .                                      ِّ                                       َّ             معه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية           واألطفال، وق

    ِّ                                      ً              ِ َ                                ً           وتـنوِّه اللجنة مع التقدير باألنشطة الكثرية جداً املضطلع هبا من ِقَبل اجمللس األعلى للطفولة، ومنها مثالً      -   ٣٨٥
                                                                 الوعي والتدريب، وإنشاء جلان متخصصة خمتلفة ضمن اجمللس، مثل                                                     أنشـطته يف اجملال التشريعي ويف جمال زيادة       

  .                                                                         اللجان املعنية بقضايا االستغالل اجلنسي، واإلساءة لألطفال وإمهاهلم، ومشاركة األطفال

                                                                          ً                           وترحـب اللجنة بإنشاء مؤسسات جديدة معنية بإعمال وتعزيز حقوق الطفل، ومنها مثالً مركز رعاية                -   ٣٨٦
  .                              اجلنسي، ومركز مكافحة عمل األطفال                   األطفال ضحايا العنف 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

   ِّ                                                         ِّ      ً                   ِّ                    تسلِّم اللجنة بأن حالة االضطراب السياسي احلايل يف الدولة الطرف تشكِّل عامالً من العوامل اليت تعوِّق                 -   ٣٨٧
  .                           ً     ً                 تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً يف الدولة الطرف

 لقلق الرئيسية والتوصيات دواعي ا-دال 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

                                                                                                          تالحظ اللجنة بارتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة خمتلف ما سبق أن أعربت عنه اللجنة من                  -   ٣٨٨
                                                        لدى نظرها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف         (CRC/C/15/Add.169)                                   قلـق ومـا قدمـته من توصيات         

(CRC/C/70/Add.8)              إال أن الدولة     .                                                                            وذلـك مـن خالل ما اختذته من تدابري تشريعية وما وضعته من سياسات               
           ِ                                                                                                         الطـرف مل تعاِلج معاجلة كافية بعض ما سبق للجنة أن أعربت عنه من قلق وما قدمته من توصيات فيما يتعلق                     

                                                                  ً     ُّ                           ة مسائل منها الرصد املستقل، واحلد األدىن لسن الزواج، والسن املتدنية جداً لتحمُّل املسؤولية اجلنائية، واحلق    جبمل
  .                                                                                         يف اجلنسية، واحلق يف احلماية من العنف واإلساءة، ومحاية األطفال الالجئني، مبن فيهم األطفال الفلسطينيون
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                                                  ها لتنفيذ ما مل يتم تنفيذه بعد من التوصيات                                                            حتـث اللجـنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهد          -   ٣٨٩
                                                                                                            الصادرة ضمن املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين، وعلى معاجلة قائمة دواعي القلق الواردة يف               

  .                                              هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث

          التشريعات

                                                   ولة الطرف من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل حسبما يظهر    ِّ                                        تنوِّه اللجنة باجلهود التشريعية اليت تبذهلا الد -   ٣٩٠
                 ُ                                                                                                 مـن التعديالت اليت أُدخلت على خمتلف القوانني وإعداد مشاريع قوانني يف هذا اجملال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء                  

َ               بطء التقدم احملَرز يف هذا الصدد              .  

                              اءمة تشريعاهتا مواءمة كاملة مع                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باجلهود اليت تبذهلا من أجل مو -   ٣٩١
                                                                                                                أحكـام ومـبادئ االتفاقية، كما توصيها بتعزيز هذه اجلهود وبتوفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ                

  .                     ً     ً      ً                              قوانينها احمللية تنفيذاً كامالً وفعاالً من أجل حتسني محاية حقوق الطفل

                  خطة العمل الوطنية

                                                                 ى للطفولة بإعداد خطة وطنية للنهوض باألطفال يف لبنان تأخذ يف االعتبار                           تالحظ اللجنة قيام اجمللس األعل -   ٣٩٢
    عامل  "        بعنوان    )     ٢٠٠٢ (                                                                                            الوثيقة اليت صدرت عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية باألطفال             

  .                                  وخطة العمل العربية للنهوض بالطفولة  "           صاحل لألطفال

                                                                             أن تقوم، على سبيل األولوية وبالتشاور والتعاون مع الشركاء املعنيني، مبا                                         توصي اللجنة الدولة الطرف ب     -   ٣٩٣
                                                                                          ً                     يف ذلـك اجملـتمع املدين، باستكمال خطة العمل الوطنية للنهوض باألطفال وبأن تكفل تضمني هذه اخلطة أهدافاً                  

                     توصي اللجنة الدولة    و  .                          ً                            ً                                       وتدابـري حمددة، تضع هلا حدوداً زمنية حيثما يكون ذلك مناسباً، من أجل تنفيذ االتفاقية              
  .             ِّ                                                                            ً     ً   الطرف بأن توفِّر املوارد البشرية واملالية الالزمة وآليات املتابعة املالئمة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً

        التنسيق

                                                                                        ترحـب اللجنة باألنشطة اليت يضطلع هبا اجمللس األعلى للطفولة الذي يضم ممثلني عن منظمات حكومية      -   ٣٩٤
                                                                       تنسيق إعمال حقوق الطفل وما يتصل بذلك من السياسات والربامج يف لبنان، مبا                         وغري حكومية والذي يسعى إىل

                                                                                                           فيها برنامج التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات من أجل تعزيز دور البلديات يف تنفيذ االتفاقية والتنسيق وإقامة 
                     إال أن اللجنة تشعر      .         أجلهم                                                                                 الشـبكات مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية العاملة مع األطفال ومن           

ِ                                                            بـالقلق ألن تنسيق السياسات والربامج القائمة يّتِسم بطابع قطاعي جمزأ وألن تنسيق التنفيذ على مستوى املناطق      ّ                                          
  .                          ٍ واملستوى احمللي ال يزال غري كاٍف

                                                                                                      توصـي اللجـنة بأن يواصل اجمللس األعلى للطفولة تعزيز الدور الذي يضطلع به للتنسيق فيما بني                 -   ٣٩٥
                                                                                                      خمتلف اهليئات واآلليات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية بإعمال حقوق الطفل على املستوى الوطين             
                                                                                                        ومسـتوى املناطق وعلى املستوى احمللي من أجل ضمان التنفيذ املتناسق للسياسات والربامج املتعلقة حبقوق               
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                                          لة الطرف بأن متنح اجمللس األعلى للطفولة                                          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدو       .                             الطفـل يف مجيع أحناء البلد     
      ً     ً                               ِّ                                          ً                              تفويضاً حمدداً فيما يتعلق هبذا التنسيق وأن تعزِّز قدرته على تقييم سري تنفيذ االتفاقية تقييماً يستند إىل عملية             

  .                               جتميع للبيانات وحتليلها بشكل سليم

             الرصد املستقل

                         أو منصب أمني مظامل معين      /                   ية حلقوق اإلنسان و                                                               ترحـب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن إنشاء مؤسسة وطن          -   ٣٩٦
                                                                                            املناقشة، ولكنها تأسف لعدم إحراز املزيد من التقدم فيما يتعلق بتوصياهتا السابقة اليت              /             ً                   باألطفـال حتديداً هو قيد النظر     
ِ                        اعُتِمدت يف هذا الصدد يف عام   ُ  ١٩٩٦      (CRC/C/15/Add.54) ٢٠٠٢       وعام      (CRC/C/15/Add.169).  

                                                         ً                  لدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ومع            حتث اللجنة ا -   ٣٩٧
        كما حتث    .                                                   بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان        )     ٢٠٠٢ ( ٢                                   مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      

           ثل يف رصد                                                                                               اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان والية واضحة تتم             
                                                                     ّ                      حالة حقوق الطفل على املستوى الوطين ومستوى املناطق وعلى املستوى احمللي، وتلقّي الشكاوى اليت ترد من 
                                                                                                          اجلمهور فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق يف هذه الشكاوى، مبا يف ذلك الشكاوى اليت يقدمها                

                                              تزويد هذه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا                                              وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على         .                  أفراد من األطفال  
  .                                      يكفي من املوارد املالية والبشرية واملادية

            ختصيص املوارد

               ً                                                                                     حتـيط اللجنة علماً مبستوى اإلنفاق الوطين للدولة الطرف على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية               -   ٣٩٨
                                         م كفاءة يف اإلنفاق احلكومي على اخلدمات                                                                            والتعلـيم، وهي تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء ما يالحظ من عد           

  .                                                               وتالحظ اللجنة بقلق النقص يف خمصصات امليزانية لألطفال على املستوى احمللي  .          االجتماعية

                                ِّ                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز جهودها من أجل حتقيق زيادة كبرية يف نسبة املخصصات من                 -   ٣٩٩
                               ، وبأن تتخذ التدابري الالزمة      "                        تسمح به املوارد املتاحة       ...    د         أقصى ح  "                                      امليزانـية إلعمـال حقوق الطفل إىل        

                                   ً     ً                                                               لتحسـني كفـاءة اإلنفـاق، وأن تويل اهتماماً خاصاً لتوفري خمصصات من امليزانية لصاحل األطفال، وخباصة                 
  .           ً                  ألكثرهم ضعفاً، على املستوى احمللي

            مجع البيانات

                                      بشأن املؤشرات املتصلة باألطفال، وهي جتد (Child Info)                                             ترحب اللجنة بتنفيذ برنامج املعلومات عن األطفال  -   ٤٠٠
      ِّ                                                                                                        ما يشجِّعها يف اخلطة الرامية إىل إنشاء مركز للبحوث واملعلومات والتوثيق خاص باألطفال ضمن إطار برنامج التعاون بني       

                ُّ     قلق إزاء عدم توفُّر                             إال أن اللجنة تشعر بال      .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢   ،   )         اليونيسيف (                                                  احلكومة اللبنانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       
                                                                                                                آلـيات مالئمة جلمع وحتليل وتفصيل البيانات اإلحصائية بشأن األطفال واملراهقني، وهي تأسف لعدم وجود معلومات                

                               حباالت االنتحار بني املراهقني،                                                                        ً                      وبـيانات مستوفاة بشأن العديد من املسائل اليت تشملها االتفاقية ومنها مثالً ما يتصل             
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                                                                                   الت اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف الشباب، واألطفال العاملني، وأطفال الالجئني                                  ومؤسسات الرعاية، ومعد  
  .                                                           الفلسطينيني، واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات، وأطفال املهاجرين

                                                                                                  توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تدعيم آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات ووضع املؤشرات مبا                -   ٤٠١
                                                                              ية من أجل ضمان مجع البيانات بشأن مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وأن يتم تصنيف                       يـتوافق مع االتفاق   

              سنة، ونوع     ١٨                 ً                                                                       هـذه البـيانات وفقاً ألسس تشمل السن بالنسبة جلميع األشخاص الذين يقل عمرهم عن                
     ِّ     وتشجِّع   .                                                                                          اجلـنس، واملـناطق احلضرية والريفية، وحبسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة             

                                                                                                         اللجنة كذلك الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات من أجل وضع سياسات وبرامج لتنفيذ               
                                                                            وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التماس التعاون التقين من   .                ً     ً  االتفاقية تنفيذاً فعاالً

   ).         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة 

             ع اجملتمع املدين         التعاون م

   ِّ                                                                                                                 تـنوِّه اللجنة مع التقدير بالتعاون الوثيق للدولة الطرف مع املنظمات غري احلكومية وبالدور النشط الذي يؤديه                  -   ٤٠٢
                         وفيما يتعلق بعملية خصخصة   .                                                                              اجملـتمع املدين يف إعمال حقوق الطفل ويف توفري اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية   

                                                                            ى توفريها مع منظمات غري حكومية، تالحظ اللجنة بقلق ما يشوب هذه العملية من ضعف يف                          اخلدمـات أو الـتعاقد عل   
  .                      ً                                َّ                                    املساءلة والشفافية، فضالً عن نقص املعلومات النقدية اليت توفَّر من خالل آليات خارجية للرصد والتقييم

                      وم املناقشة العامة اليت                                                            ُ         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع يف اعتبارها التوصيات اليت اعُتمدت يف ي -   ٤٠٣
  :      وبأن(CRC/C/121)                                  ِّ                                    أجرهتا اللجنة بشأن القطاع اخلاص كمقدِّم للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل 

                                              ُ                                           تواصـل وتعـزز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية وبأن ُتشركها بصورة منهجية يف مجيع                 ) أ ( 
    مة؛                                                      مراحل تنفيذ االتفاقية وكذلك يف عملية صياغة السياسات العا

   ِّ                                                                                           تزوِّد املنظمات غري احلكومية مبا يكفي من املوارد املالية وغريها من املوارد عند إشراك هذه                 ) ب ( 
                                                                       املنظمات يف أداء املسؤوليات والواجبات احلكومية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛

      نظمات                      ً                                                              تضمن، بوسائل منها مثالً وضع مبادئ توجيهية ومعايري لتوفري اخلدمات، أن متتثل امل              ) ج ( 
ِ                 ً     ً                                     غري احلكومية، املستهِدفة وغري املستهِدفة للربح، امتثاالً كامالً ملبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل؛              ِ                   

ُ                                                                                       ُتـربم، لدى خصخصة اخلدمات أو التعاقد على توفريها مع منظمات غري حكومية، اتفاقات                ) د ( 
ّ          ِّ                                         ً            مفّصلة مع مقدِّمي اخلدمات، وتكفل الرصد الفعال للتنفيذ فضالً عن شفافي   .                 ة العملية بأكملها  

        التدريب /            نشر االتفاقية

                                                                                                        ترحـب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلشاعة الوعي حبقوق الطفل ولنشر االتفاقية بالتعاون                -   ٤٠٤
                                إال أن اللجنة تعترب أن أنشطة        .                      واملنظمات غري احلكومية    )          اليونيسيف (                                            الوثـيق مع منظمة األمم املتحدة للطفولة        

  .               ً                                                                  ل واجلمهور عموماً وأنشطة تدريب اجملموعات املهنية بشأن حقوق الطفل حتتاج إىل اهتمام مستمر           تثقيف األطفا
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                                ِّ                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز جهودها لنشر االتفاقية وتعميمها سواء على األطفال أو على                -   ٤٠٥
ّ               ً                   اجلمهـور عموماً، مبا يف ذلك املواد املناسبة املعّدة لألطفال حتديداً وترمج                                               تها إىل خمتلف اللغات املستخدمة يف                  ً                            

                                                    وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن         .                                                     لبـنان، مبا يف ذلك لغات أطفال املهاجرين والالجئني        
   ِّ                                                                                                  تنفِّذ برامج تثقيفية وتدريبية منهجية بشأن أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء 

                                                                                األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك لتدريب مجيع اجملموعات املهنية العاملة مع األطفال ومن                 األطفال واستغالل 
                                                                                ِّ               أجلهم، مثل القضاة واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اخلدمة املدنية واملدرِّسني والعاملني يف 

  .        جتماعيون                                                      امليدان الصحي، مبن فيهم األخصائيون النفسانيون واملرشدون اال

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

                                                                                                             تالحـظ اللجـنة بقلق أن احلد األدىن لسن الزواج ال يزال يتوقف على الطائفة الدينية اليت ينتمي إليها                    -   ٤٠٦
                                 كما تالحظ اللجنة بقلق أن احلد         ).                    ً        ً                        طائفة دينية معترفاً هبا رمسياً يف الدولة الطرف          ١٨    ً             علماً بأن هناك     (       الشخص  

  .                                                               دىن لسن الزواج خيتلف بني الصبيان والبنات ضمن الطائفة الدينية نفسها  األ

                  اليت اعتمدهتا بعد )  ٢٢         ، الفقرة (CRC/C/15/Add.169                                        توصي اللجنة، باإلشارة إىل توصياهتا السابقة  -   ٤٠٧
   ئف                                                                                                           الـنظر يف الـتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة إلشراك الطوا                

                                          أو القسرية يف املمارسة العملية، والقيام هلذه  /                                                   ِّ     واجملموعات الدينية يف اجلهود الرامية إىل حظر الزجيات املبكِّرة و
  .                                               األحكام القائمة املنطبقة على هذه الطوائف واجملموعات  )      تنفيذ (              الغاية بتعديل 

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                       إال أن اللجنة تالحظ بقلق   .                                             من دستور لبنان تنص على مبدأ عدم التمييز    ٧                                      تالحظ اللجنة مع التقدير أن املادة        -   ٤٠٨
                                                                                                   ً              أن أحكـام الدسـتور والقوانـني احمللية ال تكفل املساواة إال لألطفال اللبنانيني ولكنها ال توفر مثل هذه احلماية مثالً          

                                                                       وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز املستمر حبكم األمر الواقع والذي            .     لجوء                                         لألطفال األجانب وأطفال الالجئني وطاليب ال     
                                                                                                         يتعرض لـه األطفال املعوقون، واألطفال األجانب وأطفال الالجئني وطاليب اللجوء، واألطفال الفلسطينيون، واألطفال        

                                 املناطق الريفية، وخباصة فيما يتعلق                                                                          الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال املخالفون للقانون، األطفال الذين يعيشون يف 
                         ُ              كما تالحظ اللجنة بقلق ما ُينشر من         .                                                                               بإمكانية استفادهتم من اخلدمات االجتماعية والصحية واملرافق التعليمية املالئمة        

  .                                                                       تقارير عن استخدام تعابري تنطوي على متييز عنصري وكره لألجانب يف الدولة الطرف

                                                       ن تعزز جهودها هبدف القضاء على التمييز ضد األطفال املعوقني،                                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأ    -   ٤٠٩
                                                                                                    واألطفـال األجانب، وأطفال الالجئني وطاليب اللجوء، واألطفال الفلسطينيني، واألطفال الذين يعيشون يف             
                                                                                                            حالـة فقـر، واألطفـال املخالفني للقانون، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وغريهم من أطفال                 

  :                                        وعات الضعيفة، وذلك عن طريق القيام مبا يلي   اجملم
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                                                                                             مراجعة القوانني احمللية بغية ضمان معاملة األطفال املوجودين على األراضي اللبنانية معاملة              ) أ ( 
                 متساوية وكأفراد؛

                                                                                   ضـمان إمكانـية حصـول هـؤالء األطفـال، على قدم املساواة، على اخلدمات الصحية               ) ب ( 
                     َّ                                             النوعية اجليدة وبأن ختصَّص للخدمات اليت يستفيد منها هؤالء األطفال موارد                             واالجتماعية وعلى التعليم ذي  

                    مالية وبشرية كافية؛

                                                                                           حتسـني رصـد اخلدمـات والـربامج الـيت تنفذها السلطات احمللية بغية حتديد ما يوجد من                   ) ج ( 
                  تباينات وإزالتها؛

                    معينة من األجانب، مبا                                                         منع مواقف التمييز العنصري وكره األجانب اليت تستهدف جمموعات   ) د ( 
  .                               يف ذلك أطفال الالجئني وطاليب اللجوء

                                                                                                 وتطلب اللجنة أن تدرج يف التقرير الدوري التايل معلومات حمددة عما تضطلع به الدولة الطرف من             -   ٤١٠
                                                                                      ُ                       تدابري وبرامج ذات صلة باالتفاقية وذلك على سبيل املتابعة إلعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعُتمدا يف                

                                                                                           يف املؤمتـر العـاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من               ٢٠٠١       عـام 
   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١              بشأن الفقرة  ١                                       تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

     ً                                                 تباراً ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى، فإهنا ترى أن هذا                                                               بيـنما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أولت اع          -   ٤١١
  .                                                              املبدأ ال ينعكس على حنو كاف يف تشريعات وسياسات وبرامج الدولة الطرف

   ٣                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاهتا وتدابريها اإلدارية لكي تكفل املراعاة الواجبة للمادة     -   ٤١٢
                                                                        دابري، وأن تضمن أخذ هذا املبدأ العام يف االعتبار عند اختاذ القرارات القضائية                                 من االتفاقية يف تلك التشريعات والت

  .                                                                   أو اإلدارية أو القرارات املتصلة بالسياسة العامة أو غري ذلك من القرارات

                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                        يت تؤثر على األطفال بصورة    وال  "            ُ           ً           اجلرائم اليت ُترتكب دفاعاً عن الشرف "                               تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء  -   ٤١٣
      من     ٥٦٢                               ً               وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه وفقاً للمادة          .                                                        مباشرة أو بصورة غري مباشرة من خالل استهداف أمهاهتم        

                                                                                                                    قـانون العقوبـات جيوز إصدار حكم خمفف على الرجل الذي يقتل زوجته أو قريبة من أقربائه إذا ما أثبت أن                     
                            وتفيد املعلومات املقدمة من      .                                        ً       ية بإقامة عالقة جنسية غري مقبولة اجتماعياً                                            ارتكابه للجرمية كان بسبب قيام الضح     

  .                                               الدولة الطرف أن بعض هذه اجلرائم قد ارتكبها أطفال

                                                                                     من االتفاقية، توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف، على سبيل األولوية،              ٦                       عـلى ضـوء املـادة        -   ٤١٤
       بطريقة   "             جرائم الشرف  "                                              من قانون العقوبات، بغية التصدي ملسألة           ٥٦٢    دة                                         مبراجعة تشريعاهتا احمللية، وال سيما املا     

      وتوصي    ".      ً          دفاعاً عن الشرف "                                                                    ُ      فعالة وإلغاء مجيع األحكام اليت تسمح بتخفيف العقوبة إذا كانت اجلرمية قد ارُتكبت 
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                        ية التحقيق يف هذه اجلرائم                                    ً     ً                                          اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تدريباً خاصاً وموارد للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بغ
                                                                      وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على زيادة الوعي هبذه املمارسة   .                             ومالحقة مرتكبيها بطريقة فعالة

  .                   ً        ً                        ً                                       غري املقبولة اجتماعياً وأخالقياً، على أن تشرك يف ذلك أيضاً قادة الطوائف الدينية واجملتمعات احمللية

                  احترام آراء الطفل

                                                                                            ه اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تعزيز واحترام حق الطفل يف التعبري عن    ّ تنّو -   ٤١٥
                                                                                                            آرائـه حبرية واملشاركة يف اجملتمع، مثل املشاركة يف اجملالس البلدية لألطفال، واجمللس الوزاري للشباب، وخطة                

                                              جنة، بصفة خاصة، باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف          وترحب الل  .                                           العمل الوطنية لزيادة مشاركة األطفال والشباب
  .                                                                                        لتعزيز حق املشاركة ألولئك األطفال الذين ينتمون إىل أضعف اجملموعات، مثل أطفال الالجئني الفلسطينيني

                                                                                                             ومـع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن احملاكم الدينية واحملاكم الشرعية تفصل يف القضايا املتصلة حبضانة الطفل                  -   ٤١٦
                                                              كما تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها من أن املواقف التقليدية يف    .                                               ايـته دون أن تسـتمع إىل رأي الطفل نفسه            ورع

  .                   ّ                                                                     اجملتمع اللبناين قد تقّيد حق الطفل يف التعبري عن آرائه حبرية داخل األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمع ككل

                                    لة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها من أجل                                   من االتفاقية، توصي اللجنة الدو     ١٢                     عـلى ضـوء املادة       -   ٤١٧
                                                                                                      تشجيع احترام آراء مجيع األطفال وتيسري مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم داخل األسرة ويف املدارس                
                                                                                                        واملؤسسات ويف اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات احملاكم الدينية والشرعية، ويف اجملتمعات احمللية ويف              

                                        ً       ً                                 وصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري استعراضاً منتظماً ملدى أخذ آراء األطفال يف االعتبار   وت  .            ً اجملتمع عموماً
                                                                                                          ومـدى تأثريها على عملية رسم السياسات العامة والقرارات اليت تصدر عن احملاكم، وعلى تنفيذ الربامج،                

                  مات اجملتمع املدين،                                                                  وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع منظ           .                     وعلى األطفال أنفسهم  
  .                                         ، من أجل زيادة الفرص املتاحة ملشاركة األطفال "            إنقاذ األطفال "              مبا فيها منظمة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                           ً  سطينيني ال ميتلكون هم أنفسهم وثائق هوية معترفاً                                                تالحظ اللجنة بقلق أن األطفال الذين يولدون آلباء فل -   ٤١٨
   وال   )        األونروا (        َّ                                                                                       هبـا ال يسجَّلون لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن                

                                                                                                           حيصلون على وثائق هوية معترف هبا من الدولة الطرف وال يستطيعون اكتساب اجلنسية حىت ولو كانت أمهاهتم                 
  .                                              يات، ألن اجلنسية ال تنتقل إىل الطفل إال عن طريق األب     لبنان

                                   ً     ً                                                     مـن أجـل تأمني متتع األطفال يف لبنان متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، توصي             -   ٤١٩
                                                                                                         اللجـنة الدولـة الطرف بأن تكفل تسجيل مجيع األطفال املوجودين يف أراضيها، مبن فيهم أطفال الالجئني                 

                                ويف هذه األثناء، ينبغي متكني األطفال   .                                 ً      ً            غري احلائزين على وثائق هوية، تسجيالً فورياً بعد والدهتم           الفلسطينيني 
           َّ                                                                                             الذيـن مل تسجَّل والداهتم والذين ليست لديهم وثائق هوية رمسية من احلصول على اخلدمات األساسية مثل                 

  .                                                       خدمات الصحة والتعليم إىل أن يتم تسجيلهم على النحو الواجب
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      جلنسية       احلق يف ا

                                                                                                              تعـرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها ألن اجلنسية ال تنتقل إىل الطفل إال من خالل األب، األمر الذي ميكن أن                      -   ٤٢٠
  .                                       ً                                                   يفضي إىل حاالت انعدام للجنسية كما حيدث مثالً لألطفال الذين يولدون ألمهات لبنانيات وآباء من الالجئني

                                                       نقدية لتشريعاهتا، وال سيما القرار التشريعي رقم                                                         حتـث اللجـنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة         -   ٤٢١
                                       ً                                                   من أجل ضمان أن يكون لألم اللبنانية أيضاً احلق يف إعطاء جنسيتها اللبنانية إىل أطفاهلا على قدم     ١٩٢٥ /  ١٥

  .                 املساواة ودون متييز

             العقاب البدين

             واليت حتظر       ٢٠٠١             عايل يف عام                                                                                 عـلى الرغم من املذكرة اليت صدرت عن وزير التربية الوطنية والتعليم ال             -   ٤٢٢
  ،  "                                                                    إنزال أي عقاب جسدي بتالمذهتم أو تأنيبهم بكالم مهني تأباه الكرامة الشخصية "                          على العاملني يف حقل التعليم 

                                 وتالحظ اللجنة أن العقاب البدين       .                               ُ                                            فإن ممارسة العقاب البدين ال تزال ُتستخدم يف املدارس وغريها من املؤسسات           
                     إال أن اللجنة تالحظ      .                 ً                                             ى جرمية، وهو أيضاً حمظور كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية                   ً             ليس مشروعاً كعقوبة عل   

  .                    ُ                                       من قانون العقوبات، ُتعترب ممارسة العقاب البدين يف املرتل مشروعة   ١٨٦             ً         بقلق أنه وفقاً للمادة 

  )     ٢٠٠٦ ( ٨      رقم                                                                             حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام -   ٤٢٣
  :                                                                                  بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة

                                من قانون العقوبات، بغية منع      ١٨٦                                                          إجـراء مراجعة نقدية لتشريعاهتا احلالية، وخباصة املادة           ) أ ( 
                              جديدة حتظر مجيع أشكال العقاب                                                                        وإهناء استخدام العقاب البدين لألطفال كطريقة للتأديب، ووضع تشريعات        

                                                                                           البدين لألطفال داخل األسرة ويف مجيع املؤسسات، مبا فيها املدارس العامة واخلاصة ونظم الرعاية البديلة؛

                                                                                     تنظيم محالت تثقيف للجمهور وإشاعة للوعي وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال التأديب البديلة        ) ب ( 
                                                                       من أجل تغيري املواقف العامة إزاء العقوبة البدنية، وتعزيز تعاوهنا                                                    اخلالية من العنف، وذلك مبشاركة األطفال       

   ".            إنقاذ األطفال "                                            يف هذا الصدد مع املنظمات غري احلكومية مثل منظمة 

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

 ) من االتفاقية٣٩واملادة ، ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥و

                                     األطفال احملرومون من التمتع ببيئة أسرية

َ                                       ال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد األطفال املوَدعني يف مؤسسات وإزاء االفتقار إىل إمكانية  -   ٤٢٤                                                        
                اإلحصاءات يف معظم                                 وتالحظ اللجنة بقلق نقص املعلومات و  .                 ِ                              إعادة النظر، من ِقبل حمكمة مدنية، يف قرار اإليداع

                           وتالحظ اللجنة بقلق أن الكثري   .                                                                       املؤسسات فيما يتعلق باألطفال الذين تتوىل رعايتهم وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها
                                                                           ِّ                                      مـن املهنـيني واملتطوعني العاملني مع األطفال احملرومني من التمتع ببيئة أسرية ليسوا ملمِّني بالقوانني واألنظمة                 
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                   وفيما يتعلق بدور     .                                                                  للطفل، مبا يف ذلك االهتمام الذي ينبغي إيالؤه جلمع مشل األسر                                       القائمـة على توفر احلماية    
                                                                                                                    املؤسسات غري احلكومية اليت توفر خدمات الرعاية البديلة، تشري اللجنة إىل ما أعربت عنه من قلق وما قدمته من                   

  .                                 أعاله بشأن التعاون مع اجملتمع املدين  ٢٢   و  ٢١                 توصيات يف الفقرتني 

                                             ُ                        من االتفاقية، ومع مراعاة توصيات اللجنة اليت اعُتمدت يف يوم املناقشة       ٢٥    و   ٢٠    و  ٣              ضـوء املواد           عـلى    -   ٤٢٥
  :                                          ، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي )CRC/C/153 (                                            العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين 

                           سرية من خالل تقدمي خدمات                                                                       اختـاذ تدابـري وقائية فورية لتجنب فصل األطفال عن بيئتهم األ             ) أ ( 
                                                                                                                  املساعدة والدعم املناسبة للوالدين واألوصياء القانونيني يف أدائهم ملسؤولياهتم عن رعاية األطفال، مبا يف ذلك عن                
                                                                                                        طـريق برامج التثقيف واملشورة والربامج اجملتمعية املخصصة لآلباء، وخفض عدد األطفال املودعني يف مؤسسات               

                                                                                       كامل للقوانني املتصلة بتوفري الرعاية األسرية البديلة لألطفال ومعاجلة األسباب اجلذرية                                     وذلك من خالل التنفيذ ال    
                               االقتصادية اليت يواجهها اآلباء؛-                                                               اليت تكمن خلف انفصال األطفال عن أسرهم، مبا يف ذلك املشاكل االجتماعية 

                   تقييم دائم من                                                                              ضمان أن تكون ضرورة إيداع كل طفل يف مؤسسة من مؤسسات الرعاية موضع              ) ب ( 
ِ                                                                                                               ِقبل فريق مؤهل ومتعدد االختصاصات من املهنيني وبأن يكون القرار األويل إليداع الطفل ألقصر فترة ممكنة وأن                 

               من االتفاقية؛  ٢٥                                ِ                                         ً          خيضع هذا القرار ملراجعة قضائية من ِقبل حمكمة مدنية، وأن تتم مراجعته كذلك وفقاً للمادة 

                                                 يف مؤسسة من مؤسسات الرعاية، خطة قصرية وطويلة                                          ضـمان أن تتوفر، عند إيداع الطفل        ) ج ( 
                                                                                               األجـل، مبـا يف ذلك أهداف إيداع الطفل والتدابري الالزمة لتحقيقها، وأن يتم بصورة منتظمة تكييف هذه    

                       اخلطة مع حالة منو الطفل؛

                                                                                    تعزيز جهودها من أجل تطوير نظم احلضانة والرعاية التقليدية، مبا يف ذلك نظام الكفالة، من  ) د ( 
                                                                                          خالل إيالء اهتمام خاص للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية، مبا يف ذلك مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، وغري ذلك 

                                 من أشكال الرعاية األسرية البديلة؛

                                                                                          االسـتثمار يف التثقيف والبحث املنهجيني يف جمال محاية األطفال ورعايتهم البديلة، وتزويد                 ) ه ( 
                                                                ألطفال احملرومني من التمتع ببيئة أسرية بتدريب منتظم قائم على احلقوق؛                           املهنيني العاملني مع ومن أجل ا

                                                                                                إنشاء آلية تنظيم وتقييم فعالة خاصة بالرعاية البديلة، مبا يف ذلك أشكال غري رمسية للرعاية البديلة،      ) و ( 
  .           ر مع األطفال                                                                                    وتطوير وتوحيد ومراقبة نوعية الرعاية البديلة وما يتصل هبا من برامج وخدمات وذلك بالتشاو

      التبين

                                       وهي تالحظ بقلق أن إجراءات التبين يف         .                                              َ                            تشـعر اللجنة بالقلق إزاء الشواذات احملتملة يف نظاَمي التبين والكفالة           -   ٤٢٦
                                                    ً      من االتفاقية وأن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ال يشكل دائماً أحد   ٢١                                                      احملـاكم الدينية واملدنية ال تتوافق بالكامل مع املادة      

                                                                      كما تالحظ اللجنة بقلق انتشار ظاهرة حاالت التبين غري املشروعة على             .                                  ت الرئيسـية خالل تلك اإلجراءات               االعتـبارا 
  .                    املستويني الوطين والدويل
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                                                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراجعة القوانني واملمارسات املتصلة بنظام التبين والكفالة من أجل             -   ٤٢٧
                                                     احمللية، بصرف النظر عن أصل الطفل ووضعه املدين أو                                                          ضـمان محايـة حقـوق الطفل، مبوجب التشريعات          

                                                                               ً     ً                   االجـتماعي أو الديـين وضـمان التعامل مع حاالت التبين على املستوى الدويل مبا يتوافق توافقاً تاماً مع مبادئ     
ّ                              وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تصّدق على اتفاقية الهاي            .        منها   ٢١                                   االتفاقية وأحكامها، وخباصة املادة                                           

                                                                                             بشأن محاية األطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبين على املستوى الدويل، وأن تلتمس املساعدة التقنية من     ١٩٩٣   ام   لع
   ).         اليونيسيف (                                                                   جهات منها مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

                                  العنف واإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة

                                                                     ليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي حلاالت اإلساءة لألطفال وإمهاهلم وسوء معاملتهم    ّ                  تسلّم اللجنة باجلهود ا -   ٤٢٨
                    ً                                                                                  وذلك بوسائل منها مثالً االضطالع بأنشطة لزيادة الوعي وإنشاء جلنة فرعية معنية بسوء معاملة لألطفال وإمهاهلم      

                     للتوصيات احملددة اليت                                                                         ً                  تابعـة لـلمجلس األعـلى للطفولة، ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود متابعة أكثر حتديداً              
                                         وتظل حاالت اإلساءة لألطفال وإمهاهلم وسوء         ). CRC/C/15/Add.169 (                                      تضـمنتها املالحظات اخلتامية السابقة      

ّ     احملّرمات "           وبالنظر إىل   .                                             معاملـتهم متثل مشاكل خطرية يف الدولة الطرف                                    ّ         االجتماعية والثقافية القوية، قلّما يقوم   "   
ّ          لنكّف عن دفن  "                                 ُ                       ذه احلاالت على الرغم من احلملة اليت أُطلقت حتت عنوان                                            الضـحايا والشـهود باإلبالغ عن ه          

                            كما تالحظ اللجنة بقلق أن       .                                                          واليت تشجع األفراد على الكشف عن انتهاكات حقوق الطفل          "                  رؤوسنا يف الرمال  
  .                   ِّ                                                           قانون العقوبات ال جيرِّم إال حاالت اغتصاب الفتيات، مما يترك الصبيان دون محاية قانونية

ـ  -   ٤٢٩                                               من االتفاقية وأحكامها األخرى ذات الصلة،         ١٩                                              ث اللجـنة الدولة الطرف، على ضوء املادة            حت
      ُ                                              اليت اعُتمدت عقب النظر يف التقرير الدوري الثاين          ) CRC/C/15/Add.169 (                                وباإلشارة إىل توصياهتا السابقة     
  :                            للدولة الطرف، بالقيام مبا يلي

                                               ال العنف البدين واجلنسي والنفسي ضد الصبيان                                                 اختاذ تدابري تشريعية فعالة حلظر مجيع أشك        ) أ ( 
                    والبنات داخل األسرة؛

                                                                                         وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك التدخل               ) ب ( 
                                                                                     ُ                  عند االقتضاء، ومقاضاة مرتكيب أعمال اإلساءة لألطفال وسوء معاملتهم، وضمان عدم وقوع الطفل املُساء              

                                          اإلجراءات القانونية ومحاية حقه يف اخلصوصية؛         ً   إليه ضحيةً يف

                                                                                        ضـمان أن تـتاح جلمـيع األطفال ضحايا العنف واإلساءة إمكانية احلصول على الرعاية                 ) ج ( 
                                                                واملشورة واملساعدة املناسبة من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

                        ل األطفال أنفسهم، من أجل                                                 ِ   مواصلة االضطالع حبمالت لزيادة الوعي، مبشاركة نشطة من ِقب  ) د ( 
                                                                                                   مـنع مجـيع أشكال العنف ضد األطفال ومكافحة اإلساءة لألطفال، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، بغية تغيري           

                                                       املواقف العامة واملمارسات الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛ 
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             دار الساعة،                                                         َّ                       إنشـاء خـط هاتفي جماين ثالثي األرقام لتقدمي املساعدة لألطفال يشغَّل على م                 ) ه ( 
                                                                                                       وتيسري التعاون بني املسؤولني عن تشغيل هذا اخلط واجلهات احلكومية، مثل الشرطة ونظم الرعاية الصحية               
                                                                                                    واالجتماعـية، واملنظمات غري احلكومية اليت تركز يف عملها على مساعدة األطفال، وذلك من أجل حتسني                

                       طرائق التدخل واملتابعة؛

       ومنظمة   )          اليونيسيف (                                        بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة                                      الـتماس املساعدة من جهات من       ) و ( 
  .             الصحة العاملية

                                                                                                 ويف سياق الدراسة اليت أعدها األمني العام حول مسألة العنف ضد األطفال، واالستبيان ذي الصلة                -   ٤٣٠
    يان       ُ                   ِّ                                                                                  الـذي أُرسـل إىل احلكومـات، تنوِّه اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية للدولة الطرف على هذا االستب                 

                                                                                                         ومشـاركتها يف املشاورة اإلقليمية اخلاصة بالشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت عقدت يف مصر يف الفترة من                 
                                                                        ، وكذلك يف املشاورة اإلقليمية اليت عقدت، على سبيل املتابعة، يف مصر                ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٢٩       إىل     ٢٧

                              طرف باستخدام النتائج اليت متخضت                       وتوصي اللجنة الدولة ال  .     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٨     إىل   ٢٥            يف الفترة من 
                                                                                               عنها هاتان املشاورتان اإلقليميتان كأداة الختاذ إجراءات يشارك فيها اجملتمع املدين، وضمان محاية كل طفل من 
                                                                                              مجيع أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو النفسي، وبناء قوة دافعة الختاذ إجراءات ملموسة، وذات أطر زمنية 

  .      ً                                               مناسباً، من أجل منع حاالت العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا                    حمددة حيثما يكون ذلك 

  الصحة األساسية والرفاه-٦
 ؛ ٢٦، و٢٤، و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               األطفال املعوقون

       بشأن     ٢٠٠٠       لعام    ٢٢٠                              ون التنفيذ الكامل للقانون رقم                                                  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود الكثرية اليت حتول د -   ٤٣١
                                                                                                           وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا اللجنة الوطنية لشؤون املعوقني واللجنة احلكومية املعنية باملعوقني التابعة                .             حقوق املعوقني 

               افئة للمشاركة                                                                                                    لـوزارة الشؤون االجتماعية، فإن اللجنة تالحظ بقلق أن األطفال املعوقني ال حيصلون على فرص متك               
                                           ً                                                                               الكاملة يف مجيع جماالت احلياة؛ إذ ال تتوفر هلم مثالً سوى إمكانيات حمدودة للوصول إىل البيئات املادية، مبا فيها املباين                    
                                                                                                                     العامـة ومـرافق النقل واملعلومات واالتصال، كما أن إدماج هؤالء األطفال يف النظام املدرسي العادي ال يزال غري                   

     ً                 وأخرياً، تالحظ اللجنة     .            ً                              ً                           ة بقلق أيضاً أن األطفال املعوقني يودعون أساساً يف مؤسسات للرعاية                      وتالحظ اللجن   .        منـتظم 
                                                                                                                    بقلق أن األطفال املعوقني من الالجئني الفلسطينيني ال تتوفر هلم إمكانيات كافية للحصول على خدمات إعادة التأهيل                 

  .                  تمييز متعدد األشكال                                                         اجملتمعية؛ وتتعرض الفتيات الفلسطينيات املعوقات، بصفة خاصة، ل

                                                                                                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، آخذة يف اعتبارها القواعد النموذجية لألمم املتحدة          -   ٤٣٢
                                        والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم        )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                   بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني      

   ):CRC/C/69     انظر  (                                         مناقشتها العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني
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                                                                                    مـنع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وضمان متتعهم بفرص متكافئة للمشاركة        ) أ ( 
              بشأن حقوق       ٢٠٠٠         لعام      ٢٢٠                                                                               بصـورة كاملـة يف مجـيع جماالت احلياة، وذلك عن طريق تنفيذ القانون رقم                

                                      الصلة لرسم السياسات والتخطيط الوطين؛                                                      املعوقني، وعن طريق إدراج مشاكل اإلعاقة يف مجيع العمليات ذات

                                                                                          مجع بيانات إحصائية وافية بشأن األطفال املعوقني واستخدام هذه البيانات املفصلة يف وضع               ) ب ( 
                                                                                                السياسات العامة والربامج الرامية لتعزيز متتع هؤالء األطفال بفرص متكافئة يف اجملتمع، مع إيالء اهتمام خاص 

                                                                            تمون إىل أضعف اجملموعات، مثل األطفال املعوقني الذين يعيشون يف مناطق نائية من                                لألطفال املعوقني الذين ين   
                                                          البلد واألطفال املعوقني من الالجئني الفلسطينيني، وخباصة الفتيات؛

                                                                                        إتاحة وصول األطفال املعوقني إىل اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة ووصوهلم إىل البيئة              ) ج ( 
            ات واالتصال؛                    املادية ومرافق املعلوم

        ُ                                                                                   ضـمان أن ُيـراعى يف مجـيع جوانب السياسة التعليمية واملناهج املدرسية مبدأ املشاركة                 ) د ( 
                                                                                                             واملساواة الكاملتني وإدماج األطفال املعوقني يف النظام املدرسي العادي إىل احلد املمكن والقيام، حيثما يكون               

                             حتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني؛          ً                             َّ              ذلك مناسباً، بوضع برامج تعليمية خاصة مكيَّفة لتلبية اال

                                                                                       وضـع بـرامج، مبـا يف ذلك برامج جمتمعية، من أجل تشجيع إجياد بدائل إليداع األطفال                  ) ه ( 
                                                    املعوقني يف مؤسسات ومتكينهم من البقاء يف بيوهتم مع أسرهم؛

     ومية                                                                             تعزيـز عمـل وأنشطة اللجنة الوطنية لشؤون املعوقني والتعاون مع املنظمات غري احلك     ) و ( 
                                  العاملة يف جمال معاجلة قضايا اإلعاقة؛

  )          اليونيسيف (                                                                                 الـتماس الـتعاون الـتقين مع جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة                 ) ز ( 
  .                    ومنظمة الصحة العاملية

                     الصحة واخلدمات الصحية

                 خنفاض معدالت وفيات                                                              ِّ                تشيد اللجنة بنظام الرعاية الصحية املتطور لدى الدولة الطرف وتنوِّه مع التقدير با -   ٤٣٣
  :                             إال أن اللجنة تالحظ بقلق ما يلي  .                                          الرضع واألطفال الذين يقل عمرهم عن مخس سنوات

                                                                                            إن العـائالت احملرومة تفتقر، كما يبدو، إلمكانية احلصول، على قدم املساواة، على اخلدمات                ) أ ( 
                          الصحية ذات النوعية اجليدة؛

                                         وفري اخلدمات الصحية وبرنامج التلقيح الوطين؛                                   هناك تفاوتات بني املناطق فيما يتصل بت  ) ب ( 

                                                   ً      ً                     إن معدل االقتصار على الرضاعة الطبيعية ال يزال منخفضاً نسبياً رغم ما حدث من حتسن؛  ) ج ( 

  .        واملراهقني  )        سنوات ٥- ١ (                                           إن احلوادث تشكل السبب الرئيسي لوفيات األطفال   ) د ( 
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                                               لقطاع الصحي وكذلك، بصفة خاصة، لبناء قدرة                                                             توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها إلصالح ا         -   ٤٣٤
                                                                                          وتوصي اللجنة بأن يتم ختصيص موارد كافية هلذا القطاع وبأن تواصل الدولة الطرف وضع                .                       القطـاع الصحي العام   

                                                                                                             وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسني احلالة الصحية لألطفال هبدف التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية، وخباصة املواد          
                                                                                                        منها كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري إمكانية حصول األمهات واألطفال يف مجيع مناطق البلد،                  ٢٤    و  ٦    و  ٤

                                             َّ                                                                      على قدم املساواة، على خدمات الرعاية الصحية األوَّلية ذات النوعية اجليدة من أجل وضع حد للتفاوتات يف توفري                  
   .                                    خدمات الرعاية الصحية بني خمتلف املناطق

  :                        كذلك الدولة الطرف مبا يلي            توصي اللجنة  -   ٤٣٥

                                                                                             ضـمان إمكانـية الوصول إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية يف فترة ما قبل الوالدة وما                  ) أ ( 
                                                                                               بعدها، مبا يف ذلك وضع برامج تدريبية ملمرضات التوليد والقابالت التقليديات، وذلك عن طريق إيالء اهتمام 

                         خاص ملناطق البلد الريفية؛

                                        َّ                              يع التدابري الضرورية خلفض معدالت وفيات الرضَّع واألطفال الذين يقل                           مواصـلة اختاذ مج     ) ب ( 
                                       عمرهم عن مخس سنوات ومعدالت وفيات األمهات؛

                           ً                                                      تعزيـز اجلهـود اليت تبذهلا حالياً لتحصني أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات عن طريق         ) ج ( 
                                      التنفيذ الفعال لربامج التلقيح الوطنية؛

                                                                                  ى الرضاعة الطبيعية ملدة ستة أشهر بعد الوالدة، وإضافة أغذية مناسبة للرضيع                              تشجيع االقتصار عل    ) د ( 
                                                                                               بعد ذلك، واختاذ تدابري لتحسني حالة تغذية األطفال وذلك من خالل التوعية وتشجيع ممارسات التغذية الصحية؛

   إىل                                                                                        إجراء دراسة حول نطاق وأسباب الوفيات النامجة عن حوادث، وتعزيز جهودها الرامية                 ) ه ( 
                                                                                                 احلد من هذه الوفيات بوسائل منها القيام حبمالت لزيادة الوعي وتنفيذ برامج تثقيفية موجهة لآلباء واألطفال 

              ً  واجلمهور عموماً؛

       ومنظمة   )          اليونيسيف (                                                                     مواصـلة الـتعاون مع جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة            ) و ( 
  .                                          الصحة العاملية والتماس املساعدة التقنية منها

       ِّ                                                                                                           وإذ تـنوِّه اللجنة مع التقدير خبدمات رعاية صحة األم والطفل اليت تقدمها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل                   -   ٤٣٦
                                                                        ، فإهنا تشعر بالقلق إزاء حاالت التشوه اخللقي، وااللتهابات احلادة يف            )       األونروا (                                      الالجـئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       
  ً                                                                                 ضاً من األسباب الرئيسية للوفيات خالل السنتني الثانية والثالثة من حياة أطفال                                                     اجلهـاز التنفسـي واإلسهال، اليت هي أي       

                                                                                            وتالحظ اللجنة بقلق أن األطفال الالجئني يعانون من مشاكل صحية حادة نتيجة لسوء األحوال                .                     الالجـئني الفلسطينيني  
  .                 املعيشية يف املخيمات

                                                 الصحية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن هتتم                                                          وفـيما يتعلق بأطفال الالجئني الفلسطينيني وحالتهم       -   ٤٣٧
                                                                                           باحتياجاهتم اخلاصة مثل ما يعانونه من مشاكل صحية حادة نامجة عن سوء أحوال معيشتهم، وذلك عن طريق 
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             واملنظمات غري    )        األونروا (                                                                               دعـم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن             
  .                                        ه من جهود لتزويدهم مبزيد من اخلدمات الصحية                 احلكومية يف ما تبذل

            صحة املراهقني

                     بشأن التثقيف اجلنسي     ٢٠٠٣         ِّ                                                            بيـنما تنوِّه اللجنة مع التقدير مبشروع توعية الشباب الذي انطلق يف عام    -   ٤٣٨
                                                                                                             واحلماية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، فإهنا تأسف ألن مثل هذه الربامج ال تشمل سوى عدد                 

    كما   .                                                                                                    حمـدود من التالميذ وذلك بسبب عدم وجود سياسة أو خطة عمل وطنية بشأن خدمات الصحة املدرسية                
                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                                                                          تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة التدخني الذي ميثل ظاهرة متزايدة يف صفوف املراهقني             

  .       املراهقني                ً                                           تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تزايد معدالت االنتحار يف صفوف 

     بشأن   )     ٢٠٠٣ ( ٤                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم               -   ٤٣٩
                                                                                                           صـحة املـراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، باعتماد وتنفيذ سياسة أو خطة عمل وطنية بشأن                  

      ً                             ية فضالً عن خدمات الصحة اإلجنابية                                                                       خدمات الصحة املدرسية، وتوسيع نطاق خدمات الصحة املدرسية احلال        
                          كما توصي اللجنة الدولة      .                                                                                الـيت توفرها املراكز الصحية ليشمل خدمات املشورة والتوعية الصحية الوقائية          

  .                                             ً                                         الطرف بإجراء فحوص طبية منتظمة جلميع الطالب فضالً عن تزويدهم خبدمات يف جمال صحة األسنان والفم
                            وتوصي اللجنة كذلك الدولة      .                                       ة ما تبذله من جهود ملكافحة التدخني                                           وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعف     

                                                                                                   الطـرف بدراسـة األسباب احملتملة حلاالت االنتحار يف صفوف الشباب وخصائص أولئك الذين يبدو أهنم                
  .                                                                        معرضون ألشد املخاطر، ووضع برامج للدعم والتدخل، وال سيما يف جمال الصحة العقلية

  )     اإليدز (                        تالزمة نقص املناعة املكتسب  م /                      فريوس نقص املناعة البشري

                              ً                                                                             تالحظ اللجنة املعدل املنخفض نسبياً لإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشري يف البلد وجتد ما يشجعها يف                  -   ٤٤٠
                               اإليدز من خالل تنفيذ الربنامج      /                                                                                    اجلهـود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملنع ومكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسب            

                         وعلى الرغم من هذه اخلطوات   .                                                                                 ين ملكافحة اإليدز، مبا يف ذلك األنشطة اليت يضطلع هبا الشباب يف إطار هذا الربنامج              الوط
                                       اإليدز، مبا يف ذلك وسائل انتقاله، مل        /                                                                                  اإلجيابـية، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن الوعي مبشكلة فريوس نقص املناعة البشري            

  .                                                         تحوطية مثل استخدام املراهقني للعوازل الواقية لدى ممارسة اجلنس                               يؤد إىل اختاذ املزيد من التدابري ال

  )     ٢٠٠٣ ( ٣                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم  -   ٤٤١
                               وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية  )      اإليدز (                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /                               بشأن فريوس نقص املناعة البشري    

   ):E/CN.4/1997/37 (                   اإليدز وحقوق اإلنسان  /                   الدولية بشأن الفريوس

                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /                                                           تعزيـز جهودهـا ملـنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري            ) أ ( 
                                                                                                بوسائل منها تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز، ومواصلة إيالء اهتمام خاص ألنشطة التثقيف               )        اإليـدز  (

                                قني بشأن املمارسة اجلنسية املأمونة؛            وتوعية املراه



CRC/C/42/3 
Page 100 

 

                                                                                            اختـاذ تدابـري فعالـة ملـنع التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة                  ) ب ( 
                                                        اإليدز من خالل حظر أي شكل من أشكال األعمال التمييزية ضدهم؛ /      البشري

                  الئمة، مبا يف ذلك                                                                       ضـمان إمكانية حصول املراهقني على اخلدمات االجتماعية والصحية امل           ) ج ( 
                                                                                                      خدمـات املشـورة الـيت تقدم على أساس سري وتراعي ظروف الشباب فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة                  

       اإليدز؛ /                                                    اإليدز، وتزويد الشباب مبعلومات دقيقة وشاملة حول الفريوس /      البشري

  .    إليدز                                                                        التماس املساعدة التقنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن مرض ا  ) د ( 

             مستوى املعيشة

                      ً                                                                                          إن اللجـنة، إذ حتـيط عـلماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر بوسائل منها وضع مشروعني                     -   ٤٤٢
                                              ً                                    هبدف حتقيق التنمية اجملتمعية وختفيف حدة الفقر، فضالً عن خطة التنمية اخلمسية                 ٢٠٠٢                             اجتماعـيني اسـتهال يف عام       

                                        وتالحظ اللجنة بقلق استمرار التفاوتات       .                                          البيانات املتاحة بشأن احلد من الفقر                                ، تعـرب عن أسفها لقلة         ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠
                                                                     ً     ً                                                بني املناطق فيما يتعلق مبستويات الفقر واخلدمات اليت تقدم يف أشد املناطق فقراً، فضالً عن اتساع فجوة الفقر بني خمتلف                    

  .                 اجملموعات االجتماعية

  :                                لجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي                      من االتفاقية، توصي ال  ٢٧              على ضوء املادة  -   ٤٤٣

                                                                                             مواصلة اختاذ تدابري لرفع مستوى معيشة سكاهنا، وخباصة سكان األرياف الذين يعيشون يف حالة                ) أ ( 
                                     ً                             يف املناطق احلضرية، وذلك بوسائل منها مثالً وضع وتنفيذ استراتيجية        "          جيوب فقر  "                               فقر وأولئك الذين يعيشون يف      
                       ً                                          اعية شاملة وحمددة زمنياً هبدف احلد من الفقر وتعزيز التنمية اجملتمعية؛                           للتنمية الوطنية وبرامج اجتم

                                                                                              النظر يف إعداد استراتيجية للحد من الفقر تشدد بصفة خاصة على األطفال الضعفاء وأسرهم،                ) ب ( 
                                                                                         وتعزيز تعبئة اجلهود اجملتمعية، مبا يف ذلك مشاركة األطفال، من أجل احلد من الفقر على املستوى احمللي؛

  .                                                             تعزيز جهودها لتقدمي الدعم واملساعدة املادية لألطفال احملرومني وأسرهم  ) ج ( 

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية -٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                           التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

                               ، وهي جتد ما يشجعها يف حتسن        )    ٢٠١٥-  ٠٥  ٢٠ (                                                            ترحـب اللجـنة باخلطـة الوطنية لتوفري الدراسة للجميع            -   ٤٤٤
                                                                                                              معـدالت االلـتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي، ولكنها تالحظ بقلق عدم وجود هيئة مركزية مسؤولة عن التعليم ما قبل      

             سنة كما هو   ١٢                ً                                                                      وحتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتزم رفع السن اليت ينتهي عندما التعليم اإللزامي من     .         املدرسـي 
ـ                                                                    ُ   َّ                            وفيما يتعلق بالتعليم االبتدائي، تالحظ اللجنة بقلق أن اآلباء ال يزالون ُيحمَّلون بعض تكاليف                .       سنة   ١٥             ال اآلن إىل        احل

                                                          كما تشعر اللجنة بالقلق ألن معدالت الرسوب والتسرب قد           .                                                                التعليم على الرغم من أن القانون يكفل توفري التعليم اجملاين         
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                                                                             خنفاض معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي والنوعية املتخلفة للتعليم والتدريب                              ً              وتالحـظ اللجـنة بقلـق أيضـاً ا          .     زادت
  .           التقين واملهين

                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية والفنية من أجل  -   ٤٤٥
  :      ما يلي

                          اآلباء وحفزهم على االستفادة                                                         إتاحة التعليم يف سن الطفولة املبكرة لكل طفل، وزيادة توعية   ) أ ( 
  )     ٢٠٠٥ ( ٧                                          ِّ                                                             مـن فرص التعليم ما قبل املدرسي والتعليم املبكِّر ألطفاهلم، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                 

                                                                                                             بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة وإنشاء آلية وطنية لتشجيع وتطوير وتنسيق التعليم يف                
                      مرحلة الطفولة املبكرة؛

                                                                                     جيل بتنفيذ خططها إلزالة الفجوة بني سن ترك املدرسة واحلد األدىن لسن العمل وذلك                  التع  ) ب ( 
                                                سنة ومشروع قانون تعديل قانون العمل حبيث          ١٥                                                          باعـتماد مشـروع قانون رفع سن التعليم اإللزامي إىل           

  ؛   ١٨٢       ورقم    ١٣٨                                          يتوافق مع اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 

                                                                دائي جلميع األطفال وإتاحة االلتحاق به جلميع األطفال، واعتماد                                   ضمان جمانية التعليم االبت     ) ج ( 
                                                               تدابري فعالة خلفض معدالت الرسوب والتسرب يف مرحلة التعليم االبتدائي؛

                                                                                          مواصلة اختاذ تدابري لزيادة معدالت االلتحاق مبؤسسات التعليم الثانوي والتعليم والتدريب             ) د ( 
                                                      واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألطفال املعوقني؛                                 التقنيني واملهنيني، مبا يشمل الفتيات 

   من   )          اليونيسكو (                                                                      التماس التعاون مع جهات منها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     ) ه ( 
  .                                             أجل إدخال املزيد من التحسينات على قطاع التعليم

                                             جنة أن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني                                               وفيما يتعلق بأطفال الالجئني الفلسطينيني، تالحظ الل -   ٤٤٦
                                                                       هي اجلهة الرئيسية اليت توفر هلم التعليم األساسي وأن معدل االلتحاق             )        األونروا (                              الفلسـطينيني يف الشرق األدىن      

ٍ                باملدارس االبتدائية مرٍض بصورة عامة           ثانوي                                                                        إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء معدل االلتحاق املنخفض بالتعليم ال            .                     
                                                                             وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل األمية يف صفوف املعوقني من أطفال الالجئني              .                             وال سـيما يف حالة الفتيات     

  .                                                                                         الفلسطينيني رغم أن العديد من هؤالء األطفال ميكن أن يستفيدوا من إدماجهم يف النظام املدرسي العادي

                                          شاريع حكومية مالئمة لالستجابة لالحتياجات                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ برامج وم           -   ٤٤٧
                                                                                                                    التعليمـية ألطفـال الالجـئني الفلسطينيني إضافة إىل اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد وكالة األمم املتحدة إلغاثة                   

  .                                          ، وبأن تواصل التعاون الوثيق مع هذه الوكالة )       األونروا (                                      وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

    ليم          أهداف التع

   ِّ                                                                                       ً                           تـنوِّه اللجـنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنقيح املناهج املدرسية بوسائل منها مثالً إضافة                   -   ٤٤٨
   إال   .                                                                                                                 مواضيع دراسية جديدة مثل تكنولوجيا املعلومات، والتربية البدنية، وإدراج حقوق الطفل ضمن املناهج الدراسية             
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                                                      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق يف نوعية التعليم      .                          ية تدريب أغلبية املدرسني                                           أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفا      
                                                                      كما تالحظ اللجنة بقلق التفاوتات بني املناطق فيما يتعلق بعدد املدرسني، وسوء   .                                بني مؤسسات التعليم اخلاصة والعامة

  .                           يمية وخباصة يف املناطق الريفية                                                               حالة املباين املدرسية، وعدم كفاية نوعية وتوافر املواد واملعدات التعل

            بشأن أهداف    )     ٢٠٠١ ( ١                                                          من االتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم            ٢٩                   عـلى ضوء املادة      -   ٤٤٩
  :                                                                                    التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية

                                        تعليم يف املدارس العامة واخلاصة على السواء                                         مواصلة تعزيز جهودها من أجل حتسني نوعية ال   ) أ ( 
                                                       من خالل توفري التدريب املناسب للمدرسني قبل اخلدمة وأثناءها؛

                                                                            معاجلة مسألة التفاوتات بني املناطق من حيث عدد املدرسني من خالل ضمان دفع أجور توفر   ) ب ( 
         اإلعالم؛                                                       ً       معيشة الئقة للمدرسني والنهوض مبهنة التعليم بوسائل منها مثالً وسائط

                                                                                        اسـتخدام التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الطفل، من أجل تعزيز املساواة                ) ج ( 
                   والتسامح يف املدارس؛

  .                              إصالح وحتسني أوضاع املدارس ومعداهتا  ) د ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨
  ٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 )تفاقية من اال٣٦-٣٢واملواد 

                             األطفال املتأثرون بالرتاع املسلح

                                                                                                                تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء األثر السليب املستمر للرتاع املسلح الذي حدث يف املاضي على األطفال، مبا                   -   ٤٥٠
ّ                                   االقتصادي، وإزاء بطء عودة األسر املهّجرة، واستمرار وجود مشكلة          -                                           يف ذلـك الـتعرض لـلحرمان االجـتماعي                                              

  .      األرضية       األلغام 

                                                                       من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري             ٣٩    و   ٣٨                      عـلى ضـوء املادتني       -   ٤٥١
                                                                                                          املناسـبة لضمان أن تتاح لألطفال املتأثرين من جراء الرتاع املسلح إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية                

          كما توصي    .                               نفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي                                                                واالجتماعـية املالئمة، مبا يف ذلك اخلدمات الالزمة للتعايف ال         
                                                                                               اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها يف جمال إزالة األلغام وأن تلتمس الدعم التقين واملايل الضروري يف 

  .                                                              إطار التعاون الدويل، مبا يف ذلك التماس الدعم من وكاالت األمم املتحدة

               األطفال الالجئون

                                                                    ن التعاون بني الدولة الطرف ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،                       بينما ترحب اللجنة بتحس -   ٤٥٢
                              كما ترحب اللجنة باملعلومات اليت   .                                                                      فإهنا تشعر بالقلق إزاء الفجوات يف احلماية القانونية لالجئني يف الدولة الطرف



CRC/C/42/3 
Page 103 

                                   علقة بوضع الالجئني وبروتوكول عام           املت     ١٩٥١                                                                         تفيد بأن الدولة الطرف تضطلع بأنشطة هبدف االنضمام إىل اتفاقية عام            
                                                                                                وتالحظ اللجنة بقلق أنه بالنظر إىل أن الدولة الطرف ال متنح حق اللجوء، فإن الكثري من األطفال              .                 املـلحق هبـا        ١٩٦٧

                                                                                                                 وأفـراد أسـرهم ممن يلتمسون اللجوء خيضعون للقوانني احمللية املنطبقة على حاالت دخول البلد واإلقامة فيه بصورة غري            
                              ً          ويف هذا السياق، تشري اللجنة أيضاً إىل         .                                                                           وبالتايل فإهنم يتعرضون خلطر االحتجاز ودفع الغرامات والطرد من البلد                مشروعة

   .                                                                        ما أعربت عنه من قلق وما قدمته من توصيات يف إطار تناول موضوع احلق يف اجلنسية

                         اللجنة الدولة الطرف                                                   وغريمها من األحكام ذات الصلة لالتفاقية، حتث         ٢٢    و  ٣                    عـلى ضوء املادتني      -   ٤٥٣
                         بشأن معاملة األطفال غري      )     ٢٠٠٥ ( ٦                                                                             عـلى القـيام مبـا يـلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                

  :                                         املصحوبني واملنفصلني عن أسرهم خارج بلد منشئهم

                                                                                    وضـع إطـار تشـريعي حلماية األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، وخباصة األطفال غري                ) أ ( 
                                                                                صلني عن أسرهم، والتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من مفوضية األمم املتحدة السامية              املصحوبني واملنف
              لشؤون الالجئني؛

        امللحق     ١٩٦٧                                       املتعلقة بوضع الالجئني وإىل بروتوكول عام     ١٩٥١                       االنضمام إىل اتفاقية عام   ) ب ( 
                                                   هبا، وبالتايل هتيئة بيئة تفضي إىل محاية الالجئني يف البلد؛

                                                                                  ن عدم اللجوء إىل احتجاز األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء إال عندما يكون ذلك                  ضـما   ) ج ( 
      ً                                                                          ً                    ضـرورياً ومبا خيدم مصلحتهم الفضلى وألقصر فترة ممكنة، وأن يكون إبعادهم من البلد متوافقاً بالكامل مع       

  ؛                                                                             املعايري الدولية، وبأن تكون مصاحل الطفل الفضلى أحد االعتبارات األساسية يف هذا الصدد

  .                                                               مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  ) د ( 

                        أطفال الالجئني الفلسطينيني

                                                                                           ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة أطفال الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون  -   ٤٥٤
                                                         كالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف                                     ً                           يف لبـنان، وذلك بوسائل منها مثالً إقامة حوار مع و          

                     كما تالحظ اللجنة مع     .                                                         هبدف حتسني احترام ومحاية حقوق أطفال الالجئني الفلسطينيني         )        األونروا (             الشرق األدىن   
  .        تياجاهتم                                                                                             التقدير أن الدولة الطرف قد قامت بزيارات ميدانية من أجل االطالع على احلالة الفعلية للفلسطينيني واح

                                                                                                                      إال أنـه بالـرغم مـن هذه التطورات اإلجيابية، ال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء أحوال املعيشة االجتماعية                    
                                                                                                  واالقتصادية القاسية اليت يعاين منها أطفال الالجئني الفلسطينيني يف خميمات الالجئني، وعدم متكنهم من احلصول،     

                                              ً                    ا يف ذلك اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم، فضالً عن تعرضهم                                                    إال بقـدر حمدود، على اخلدمات العامة، مب       
  .                                     ً للعنف يف املرتل ويف املدارس ويف اجملتمع عموماً

   ) CRC/C/15/Add.54   (    ١٩٩٦                                                               تكـرر اللجنة توصياهتا السابقة اليت اعتمدهتا يف هذا الصدد يف عام      -   ٤٥٥
                                  إلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان                                        ، وحتث الدولة الطرف على ضمان ا       )CRC/C/15/Add.169   (    ٢٠٠٢ و

                                                                                  ً                      واحلـريات األساسية ألطفال الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف لبنان، وذلك بوسائل منها مثالً إدراج               
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                                                                                                           قضـاياهم يف برامج التنمية، مع إيالء اهتمام خاص لتحسني أحوال السكن يف خميمات الالجئني وضمان حصوهلم،                 
                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن       .                                               اخلدمات العامة ومحايتهم من مجيع أشكال العنف                                      عـلى قدم املساواة، على مجيع       

  .                                                          ً                          تواصل وتعزز دعمها لألونروا وأن تلتمس، حيثما يكون ذلك مناسباً، مساعدة دولية يف هذا الصدد

                      أطفال العمال املهاجرين

   .          يف لبنان                                                              تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة وضعف أطفال املهاجرين من خدم املنازل -   ٤٥٦

                                                                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ سياسات وممارسات من شأهنا أن حتسن محاية وخدمة                 -   ٤٥٧
                                                                                  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال              .                        أطفال العمال املهاجرين  
  .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

              أطفال الشوارع

ّ                 تـنّوه اللجنة با    -   ٤٥٨                                                                      ً                    جلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة أطفال الشوارع بوسائل منها مثالً برنامج               
                                                                                                   التعاون بني اجمللس األعلى للطفولة واجمللس العريب للطفولة والتنمية من أجل زيادة الوعي االجتماعي مبسألة أطفال 

                                       طفال يف الشوارع؛ والتدريب الذي يتم                                                                              الشـوارع؛ واملشـروع املشترك لوزارة الداخلية والبلديات ملنع عمل األ          
                      وبينما تالحظ اللجنة أن   .                                                                              توفريه لقوى األمن الداخلي والدفاع املدين والشرطة البلدية للتعامل مع أطفال الشوارع

                                                                                                    الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة شاملة بشأن أطفال الشوارع العاملني، فإهنا تأسف لعدم توفر إحصاءات موثوقة 
                                      ً                                                     وتالحظ اللجنة بقلق أن هؤالء األطفال كثرياً ما يتعرضون لالستغالل كمتسولني وأن األطفال               .               يف هـذا الشأن   

ّ            الذيـن يتسولون يف الشوارع ُيجّرمون                                            ً                                 وتالحظ اللجنة كذلك أن هؤالء األطفال غالباً ما يفتقرون إىل الوثائق             .                         ُ  
  .                        ية والتعليمية واالجتماعية                              ُ                                  الثبوتية الالزمة، وبالتايل فإهنم ُيستبعدون من احلصول على اخلدمات الصح

                                                                                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها ملعاجلة مسألة أطفال الشوارع هبدف محاية هؤالء                -   ٤٥٩
  :                                  األطفال وخفض أعدادهم عن طريق ما يلي

                                                                                       اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع حالة أطفال الشوارع وتزويدهم بالوثائق الثبوتية   ) أ ( 
                                                                                                     وتقدمي املساعدة املالئمة هلم، مبا يف ذلك اخلدمات الالزمة لتعافيهم من اإلساءة البدنية واجلنسية ومن                       الرمسية  

                                           ً     ً                                                           تعاطي املواد املخدرة، وإعادة إدماجهم اجتماعياً، فضالً عن تدريبهم املهين وتدريبهم على اكتساب املهارات              
                        من أجل دعم منوهم الكامل؛

                                                        حتجاز األطفال الذين يتسولون يف الشوارع وتوفري أشكال                                        االمتـناع، كسياسة عامة، عن ا       ) ب ( 
                                ً     ً                     بديلة الحتجازهم مبا يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية؛

                                                                                     إجراء دراسة ذات منحى عملي لتحديد األسباب اجلذرية ملشكلة أطفال الشوارع وحجمها              ) ج ( 
                               ة وإتاحة الفرص هلؤالء األطفال        ً                                                                  فضـالً عن اخلصائص الشخصية ألطفال الشوارع من أجل منع هذه الظاهر           
                                                             جلمع مشلهم مع أسرهم عندما يكون يف ذلك ما خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛
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                                                                                          التعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة على مساعدة أطفال الشوارع يف الدولة الطرف               ) د ( 
                        األمم املتحدة وغريها من                                                                                    ومـع هؤالء األطفال أنفسهم والتماس املساعدة التقنية من املؤسسات املختصة يف             

   .                          املنظمات الدولية ذات الصلة

                 االستغالل االقتصادي

                                                               ً                                         ترحب اللجنة بربنامج الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية احملدد زمنياً للقضاء على أسوأ أشكال عمل                -   ٤٦٠
                      لة االستغالل االقتصادي              ً                                                                             األطفال، فضالً عن سائر التدابري التشريعية وتدابري السياسة العامة املتخذة للتصدي ملشك           

                                                                                                   وتالحـظ اللجنة بقلق أن الفقر هو من األسباب الرئيسية لعمل األطفال وأن املعدل األعلى لألطفال                 .         لألطفـال 
                                                          كما تالحظ اللجنة بقلق أن الكثري من األطفال يعملون يف ظل أوضاع   .            َّ                            العاملني يسجَّل يف املناطق النائية من البلد

                                                                         ي، مبا يف ذلك يف جماالت الزراعة واألشغال املعدنية واحلرف اليدوية وصيد                                              عمـل خطـرة يف القطاع غري الرمس       
  .                                األمساك ومناشر احلجارة وزراعة التبغ

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٦١

                                                                      ً              لقوانينها الداخلية يف جمال العمل وبرنامج منظمة العمل الدولية احملدد زمنياً                               التنفـيذ الفعـال     ) أ ( 
                                                                                          على أسوأ أشكال عمل األطفال وذلك من خالل إيالء اهتمام خاص للمناطق الفقرية والنائية من البلد؛      للقضاء

                                                                                         حتسـني نظام تفتيش العمل من أجل ضمان أن تكون األعمال اليت يقوم هبا األطفال خفيفة                  ) ب ( 
                 فال يف املنازل ويف                                                                                        وغري استغاللية والعمل، بصفة خاصة، على متكني نظام التفتيش من رصد ممارسة عمل األط             

                            املناطق الريفية واإلبالغ عنها؛

                         ً     ً                                            منح األطفال العاملني سابقاً فرصاً للحصول على خدمات مالئمة لتعافيهم وتعليمهم؛  ) ج ( 

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

                     نسي لألطفال واالجتار هبم          االستغالل اجل

ّ                                                                                                               بينما تنّوه اللجنة بإنشاء جلنة فرعية معنية مبشكلة االستغالل اجلنسي يف الدولة الطرف، فإهنا تشعر بقلق بالغ إزاء                   -   ٤٦٢         
                                                                       ُ                                       االسـتغالل اجلنسي لألطفال يف الدولة الطرف، وخباصة إزاء تزايد عدد األطفال الذين ُيجلبون إىل الدولة الطرف بصورة          

                                                                       وتأسف اللجنة لقصور اإلطار القانوين الالزم ملنع وجترمي االستغالل اجلنسي            .                                 وعة ألغراض استخدامهم يف البغاء           غري مشر 
                                            وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها         .                                                                     لألطفـال واالجتار هبم كما تأسف لتجرمي الضحايا واحلكم عليهم باحلبس          

  .                                                          شطة االجتار باألطفال، مثل الفقر والزجيات املبكرة واإلساءة اجلنسية                                           إزاء عوامل اخلطر القائمة اليت تسهم يف ممارسة أن
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  :                                     حتث اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٦٣

                                                                                          مراجعة تشريعاهتا احمللية، وخباصة أحكام قانون العقوبات، من أجل جترمي مجيع أشكال االجتار               ) أ ( 
                                                  شخاص، وال سيما النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة                                                            باألشخاص كما هي معرفة يف بروتوكول منع االجتار باأل        

                         ِّ                                                      عليه، وهو الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

                                                                                           وضع واعتماد استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة بشأن التدابري الالزمة ملكافحة االجتار               ) ب ( 
                            القطاعات لتنفيذها ورصدها؛                             باألشخاص وتنشئ فرقة عمل متعددة

                                                                           إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب وطبيعة ومدى االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم؛  ) ج ( 

                                                                                  ضمان عدم جترمي ضحايا االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، وضمان تزويدهم خبدمات              ) د ( 
                                        ُ      عالن وخطة العمل وااللتزام العاملي اللذين اعُتمدا                                              ً     ً     وبرامج مالئمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً لإل

َ                                                                 يف املؤمتَرين العامليني األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية؛        

                                                                                            السـعي إىل عقـد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف ووضع برامج تعاون مع بلدان املنشأ                    ) ه ( 
       ار هبم؛                                 وبلدان العبور ملنع بيع األطفال واالجت

                                                                                        تنظيم محالت لتوعية األطفال واآلباء وغريهم من املسؤولني عن رعاية األطفال من أجل منع                ) و ( 
                                                                                                        عمليات االجتار باألطفال واستغالهلم اجلنسي واستخدامهم يف إنتاج املواد اإلباحية، وتوعية املوظفني العاملني             

                                  مع ضحايا االجتار باألطفال ومن أجلهم؛

  .                                                        ن مع جهات منها املنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية             التماس التعاو  ) ز ( 

                                                                                         وتؤيد اللجنة التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة املعنية مبسألة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء  -   ٤٦٤
                 ، وتوصي الدولة    )E/CN.4/2006/62/Add.3 (                                                              واألطفـال، عقـب الزيارة اليت قامت هبا إىل الدولة الطرف            

  .                               ً     ً  لطرف بتنفيذ تلك التوصيات تنفيذاً كامالً ا

                  إدارة قضاء األحداث

                                                                                                             ترحب اللجنة بإصالح نظام قضاء األحداث يف لبنان وبالتعاون الوثيق للدولة الطرف يف هذا الصدد مع مكتب                  -   ٤٦٥
                     الطرف قد أنشأت، يف                                                                وتالحظ اللجنة مع التقدير، على سبيل املثال، أن الدولة            .                                     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

                                                                                            مؤسسة جديدة للرعاية الداخلية للفتيات املخالفات للقانون، كما أنشأت وحدة خاصة من                 ٢٠٠٤                     ضهر الباشق يف عام     
                                                                                                                   قـوات الشـرطة معنية بالقاصرين لتتوىل املسؤولية عن استجواب القاصرين املخالفني للقانون واحلصول على إفادات من              

                                                                             ه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية احلقوق واملصاحل الفضلى لألحداث                ّ  وبينما تنوّ   .                        الضـحايا صـغار السن    
                                                    بشأن محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني           ٤٢٢                                                            احملـرومني مـن حريتهم وذلك من خالل تنفيذ القانون رقم            

               وتالحظ اللجنة،    .                    مع أحكام االتفاقية                                                                     فإهنا تالحظ بقلق أن بعض مواد هذا القانون ال تتوافق بالكامل              )     ٢٠٠٢ (         لـلخطر   
  :                 بصفة خاصة، ما يلي
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                      ً    ً    سنوات، ال يزال متدنياً جداً؛ ٧                                          إن احلد األدىن لسن حتمل املسؤولية اجلنائية، وهو   ) أ ( 

                                                                      إن األحداث ميكن أن خيضعوا لنفس إجراءات احملاكمة اجلزائية اليت خيضع هلا الكبار؛  ) ب ( 

  ً      ً     َّ        ً     ً                                         ماً متقناً ومدرَّب تدريباً حسناً على النحو الالزم للقيام بكفاءة                                           ال يوجد جهاز مراقبة منظم تنظي       ) ج ( 
                                                                                        بوضع وتنفيذ تدابري بديلة، مثل أوامر اخلدمة اجملتمعية، والتدابري التصاحلية، والتشاور مع األسرة؛

                                                                         إن مرافق السجني وظروف االحتجاز تتسم باالكتظاظ املفرط وال تفي باملعايري الدولية؛  ) د ( 

ـ      ) ه (                    ً                                                                 د سوى قدر حمدود جداً من البيانات اإلحصائية املفصلة وغري ذلك من املعلومات عن                      ال يوج
  .                                بشأن محاية األحداث املخالفني للقانون  )     ٢٠٠٢ (   ٤٢٢                           التنفيذ العملي للقانون رقم 

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء                -   ٤٦٦
                                                                       من االتفاقية وغري ذلك من املعايري الدولية ذات الصلة هبذا اجملال،              ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧            اصة املواد              األحداث، وخب 

                ، ومبادئ األمم    )           قواعد بيجني  (                                                                            مـثل قواعـد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث             
                     ملتحدة حلماية األحداث                  وقواعد األمم ا    )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                                        املـتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       

                                                                                               احملرومني من حريتهم، على أن تؤخذ يف االعتبار التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن 
  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي   ).    ٢٣٨-   ٢٠٣          ، الفقرات CRC/C/46 (            قضاء األحداث 

           سنة، على   ١٢                       مل املسؤولية اجلنائية إىل                                              القيام، على سبيل األولوية، برفع احلد األدىن لسن حت  ) أ ( 
                                       النحو املتوخى يف محلة اجمللس األعلى للطفولة؛

                                                                                       مواصـلة تطويـر وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة، مثل أوامر اخلدمة اجملتمعية وتدخالت          ) ب ( 
                                                                         القضاء التصاحلي، من أجل ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري؛

                                                                                            اختاذ التدابري الضرورية، مثل إصدار األحكام مع وقف التنفيذ، واإلفراج املبكر، لضمان أن               ) ج ( 
                                          يقتصر احلرمان من احلرية على أقصر فترة ممكنة؛

                                                                                 اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف االحتجاز ومرافق السجون اخلاصة باألطفال املخالفني للقانون؛  ) د ( 

                                                      خدمات حماكم األحداث املتخصصة والقضاة وأفراد الشرطة                                     مواصـلة حتسني نوعية وتوافر          ) ه ( 
                                                                                                         والنيابة وذلك جبملة وسائل منها التدريب املنهجي للمهنيني والنظر يف إنشاء جهاز متخصص معين باألطفال               

                 املخالفني للقانون؛

                                     سنة إمكانية احلصول على املساعدة        ١٨                                                 ضـمان أن تتاح لألشخاص الذين يقل عمرهم عن            ) و ( 
                                                       والوصول إىل آليات مستقلة وفعالة يقدمون إليها الشكاوى؛         القانونية

                                                                                          مواصـلة الـتماس املسـاعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين                ) ز ( 
  .            بقضاء األحداث



CRC/C/42/3 
Page 108 

 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

                                                  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على         -   ٤٦٧
  .                                        واملتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات               -   ٤٦٨
                                                                  إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان للنظر فيها على النحو املناسب                                                    وذلك بوسائل منها إحالة هذه التوصيات       

  .                       واختاذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

                                                                                        توصي اللجنة كذلك بأن يتم نشر التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وردودها اخلطية والتوصيات  -   ٤٦٩
                                واسع وبلغات البلد وبوسائل                                                       ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك على نطاق         )                     املالحظـات اخلتامـية    (

                                                                                         تشتمل وال تقتصر على شبكة اإلنترنت، وتعميمها على اجلمهور عامة وعلى منظمات اجملتمع املدين وجمموعات 
  .                                                                                         الشباب واجملموعات املهنية واألطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

        كانون   ١٢                                                                  الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يشمل التقريرين الرابع واخلامس حبلول             تدعو اللجنة  -   ٤٧٠
                   وهذا تدبري استثنائي    ).      ً                                          شهراً من املوعد احملدد لتقدمي التقرير اخلامس         ١٨         أي قبل    (   ،      ٢٠١١         ديسـمرب    /    األول

                     ن ذلك من تأخري بني       ُ                                                                                             اعـُتمد بالـنظر إىل العدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة وما ينشأ ع                
       صفحة    ١٢٠                             وينبغي أال يتجاوز طول التقرير   .                                                        مواعيد تقدمي تقارير الدول األطراف ومواعيد نظر اللجنة فيها

                                                                                     وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات وذلك                 ). CRC/C/118      انظر   (
  .                                على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

 املكسيك: خلتاميةاملالحظات ا

      ١١٤١   و    ١١٤٠          يف جلستيها   ) CRC/C/125/Add.7 (                                            نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث للمكسيك  -   ٤٧١
     انظر    (    ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٣                ، املعقودتني يف     )1141    و CRC/C/SR.1140        انظـر    (

CRC/C/SR.1157 (   خلتامية التالية           ، املالحظات ا    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢          املعقودة يف              .  

  مقدمة-ألف 

                                                                          ً                                ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف، والذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية               -   ٤٧٢
          ً                   وتالحظ أيضاً مع التقدير احلوار    ). CRC/C/MEX/Q/3 (                                                       لـتقدمي الـتقارير، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل      

  .                                                          فد الدولة الطرف ومسح بزيادة فهم حالة األطفال املعقدة يف املكسيك                            الصريح واملفتوح الذي دار مع و
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

  :                                                                                                  ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، ومن بينها ما يلي -   ٤٧٣

                            على التوايل لتعزيز محاية       ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٠                           مـن دستور املكسيك يف         ١٨    و  ٤         ملـادتني             تعديـل ا    ) أ ( 
            حقوق الطفل؛

   ؛     ٢٠٠٠                               سن قانون محاية حقوق الطفل يف عام   ) ب ( 

                                                            يف القانون اجلنائي االحتادي، وقانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي،      ٢٠٠٣                        إعـادة النظر يف عام        ) ج ( 
                                                                                نظمة، وقانون االحتاد ملنع التمييز والقضاء عليه، وقانون تأسيس القواعد الدنيا                                          وقـانون االحتاد ملكافحة اجلرمية امل     

                            ً   إلعادة تأهيل املدانني اجتماعياً؛ 

        والية؛  ١٥                                            إدراج العنف املرتيل كعقوبة يف القوانني اجلنائية يف   ) د ( 

     ظمات                 بالتشاور مع من    "                   مكسيك الئق لألطفال   "           ، املعنون       ٢٠١٠-    ٢٠٠٢                       اعتماد برنامج العمل        ) ه ( 
                                    اجملتمع املدين وأعضاء األكادمييات واخلرباء؛

                                                             على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل            ٢٠٠٢      مارس   /       آذار   ١٥              التصـديق يف      ) و ( 
                                                                                                املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وإشراك األطفال يف الرتعات املسلحة؛

                                                      على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء            ٢٠٠٣        مـارس    /       آذار  ٤             لتصـديق يف     ا  ) ز ( 
                                                                                        واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

    كال              حلظر أسوأ أش    )     ١٩٩٩   (   ١٨٢                                             على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ٢٠٠٠              التصديق عام     ) ح ( 
  .                                           عمل األطفال واختاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليها

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٢املادتان (

                                   التوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة

                                                      الدولة الطرف يشري بشكل حمدد إىل املالحظات اخلتامية السابقة،                                   تالحظ اللجنة أن اجلزء األول من تقرير  -   ٤٧٤
     بشأن   ) CRC/C/15/Add.112      انظر   (                                                                           وتعرب مع ذلك عن أسفها لعدم كفاية تناول بعض التوصيات اليت قدمتها             

                            ، مبا يف ذلك تلك املتعلقة       )CRC/C/65/Add.16    و CRC/C/65/Add.6 (                                           الـتقرير الـدوري الثاين للدولة الطرف        
                                                                                          االجتماعي واجملموعات الضعيفة، وعدم التمييز، وأطفال السكان األصليني، واالستغالل االقتصادي                      بالـتفاوت   

  .                                    واجلنسي لألطفال واالجتار بأطفال املهاجرين
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                                                                                    ً                 حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما يف وسعها لتناول التوصيات السابقة، اليت نفذت جزئياً                 -   ٤٧٥
   .                                  يات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية                           أو مل تنفذ على اإلطالق، والتوص

                 التشريع والتنفيذ

                                                                                                ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لتحقيق املواءمة بني التشريعات الوطنية واالتفاقية واملعايري الدولية األخرى  -   ٤٧٦
            ومتكني أصحاب                                                                                                     وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء عدم فعالية التدابري املتخذة إلعمال احلقوق الواردة يف االتفاقية                

                                                                                      كما تعرب عن قلقها لعدم اتفاق مجيع التشريعات الوطنية مع االتفاقية، مبا يف ذلك                .                           احلقـوق مـن املطالبة هبا     
                                                                                                                القـانون األساسـي وقـانون اإلجراءات املدنية، اللذان ال يتيحان لألطفال فرصة إبداء آرائهم أمام السلطات                 

                                                          ية التنفيذ بسبب اهليكل االحتادي للدولة الطرف، وهو ما قد يسفر                    ً               ويساورها القلق أيضاً إزاء تعقد عمل  .         القضائية
                                           وبوجه خاص، مل يتم بعد إدراج عدد من القوانني،   .                                  ً     ً                عن عدم تنفيذ التشريع اجلديد تنفيذاً كامالً يف مجيع الواليات

  .        ً     ً                  ، إدراجاً كامالً يف قوانني الواليات    ٢٠٠٠                            كقانون محاية حقوق الطفل لعام 

                                                                                    ولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق املواءمة بني مجيع قوانني االحتاد                                حتـث اللجـنة الد     -   ٤٧٧
                               كما حتث اللجنة الدولة الطرف       .                                                                                  والواليات وبني االتفاقية واملعايري الدولية ذات الصلة مبا يكفل تنفيذها بفعالية          

  ،     ٢٠٠٠                             ون محاية حقوق الطفل لعام                                                                              عـلى تعديل مجيع قوانني الواليات لتتمشى مع قوانني االحتاد، وخباصة قان           
  .                                                                                         وعلى قيام مجيع الواليات بتنفيذ اإلصالحات اإلدارية واملؤسسية الالزمة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية

        التنسيق

                                                                                                      ترحب اللجنة باجمللس الوطين لألطفال واملراهقني الذي مت إنشاؤه لتنسيق عملية تنفيذ األهداف الوطنية                -   ٤٧٨
                                                                               ذلك، تعرب عن أسفها لتواضع دور اجمللس يف رسم السياسات العامة املتعلقة حبقوق الطفل،    ومع  .            لصاحل األطفال

                                                                                                  وقلة املوارد والقوانني لتخويل اجمللس والية رمسية، وعدم مشاركة ممثلي اجملتمع املدين يف عمل اجمللس وعدم وجود      
  .                                            آليات للتنسيق بني حكومة االحتاد وحكومات الواليات

                                                                                  الدولـة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل للمجلس الوطين لألطفال                             توصـي اللجـنة    -   ٤٧٩
                               ً                                                                                 واملـراهقني القيام بدور أكثر نشاطاً يف تصميم السياسات العامة  لتنفيذ األحكام الواردة يف اتفاقية حقوق                  

                              ئمة وأن توفر لـه ميزانية،                 ً     ً                                                                    الطفل تنفيذاً شامالً، مبا يف ذلك بأن تعهد إليه مبهام رمسية من خالل القوانني املال              
  .                               وبتمثيل اجملتمع املدين يف عضوية اجمللس

                    هياكل الرصد املستقلة

                                                                                                       تعـرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي أجنزته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ميدان حقوق الطفل،                 -   ٤٨٠
     بشأن   )   ١١         ، الفقرة CRC/C/15/Add.112     انظر  (                                                         وتعرب مع ذلك عن أسفها لعدم تنفيذ توصيتها السابقة بالكامل 

                                                                                                         واليـة واستقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وختصيص موارد للمدعني العامني املعنيني بالدفاع عن حقوق               
                                                                              وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة حمدودية نطاق عمل جلنيت متابعة ورصد تنفيذ              .        والية   ٣٢                  الطفل واألسرة يف    



CRC/C/42/3 
Page 111 

                                                                           هلما، وقلة املعلومات املتاحة عنهما، وعدم متتعهما بسلطة إلجناز عملهما                                                  االتفاقـية، وعـدم توفري موارد كافية      
  .                                                   كما تعرب عن أسفها لعدم إنشاء جلان كهذه يف مجيع الواليات  .        بفعالية

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل قانون احلماية على مستوى االحتاد ومستوى الواليات               -   ٤٨١
                                                                           لة، مبا يف ذلك بأن جتيز للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تلقي الشكاوى من                                             لـتعزيز وحتسـني آلـيات املساء      

                                                                                                 كما توصي بإنشاء جلان حكومية تابعة للنظام الوطين لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واإلشراف                .       األطفال
       دور      بشأن  )     ٢٠٠٢   ( ٢                                                      وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           .                              عليه يف مجيع واليات اجلمهورية    

                           وتشجعها على التماس املساعدة   .                                                                      املؤسسـات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل        
                                                                                                           التقنـية يف هـذا الصدد من جهات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم                  

  .                                                 املتحدة للطفولة ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل

          ل الوطنية        خطة العم

                      الذي وضع كمتابعة     "                  مكسيك الئق لألطفال   "           املعنون       ٢٠١٠-    ٢٠٠٢                                 تالحـظ اللجـنة برنامج العمل        -   ٤٨٢
                                                                                                   لالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املخصصة لألطفال، اليت عقدت 

                                                   يف تقريرها الدوري القادم عن امليزانية املخصصة                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات       .     ٢٠٠٢     عام  
            ً                              وتوصيها أيضاً بدعم اعتماد برنامج وطين شامل   .                                                      لربنامج العمل وعن تنفيذ هذا الربنامج والنتائج اليت حققها

  .                                    من قانون محاية حقوق األطفال واملراهقني ٧                                         حلماية حقوق الطفل على حنو ما تقضي به املادة 

            مجع البيانات

                                                                                                    ظ اللجنة حدوث حتسن طفيف يف نظام مجع البيانات، وال يزال القلق يساورها مع ذلك ألن البيانات                    تالح -   ٤٨٣
                              ذلك أن البيانات املوجودة ال       .                                                         ً     ً        ً             املتاحة ال تسمح بتحليل حالة حقوق الطفل يف الدولة الطرف حتليالً شامالً ومنتظماً            

                                       رؤية أوجه التفاوت على املستوى اإلقليمي                                                         جتزأ بشكل منهجي على مستوى الواليات ومستوى البلديات مما يصعب
                                                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة البيانات املستوفاة واملفصلة بشأن عدد وموقع األطفال                 .         ومعاجلتها

                              سنة، وحاالت العنف املمارس       ١٤           سنوات و   ٦                                                                  غري امللتحقني باملدارس، واألطفال العاملني ممن تتراوح أعمارهم بني          
                                            ً       ً                                                    ألطفال وإساءة معاملتهم، واألطفال املستغلني جتارياً وجنسياً، واألطفال املتاجر هبم، واألطفال احملرومني من                    ضـد ا  

  .                                                                                  احلرية، وأطفال املهاجرين وأطفال السكان األصليني واألطفال الذين مل يتم تسجيلهم عند الوالدة

                                  جلمع البيانات بطريقة شاملة لتغطية                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لوضع نظام           -   ٤٨٤
  .                                                                           سنة وجتزئتها حبسب اجلنس وجمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة             ١٨                      مجيع األطفال دون سن     

                                                                                                             وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع مؤشرات لرصد تنفيذ االتفاقية بفعالية وتقييم التقدم احملرز يف هذا                 
                                           ويتم تشجيع الدولة الطرف على التماس املساعدة   .              ثر على األطفال                                     الصـدد وتقيـيم آثر السياسات اليت تؤ   

                                                                                                            التقنـية يف هـذا الصدد من منظمة األمم املتحدة للطفولة وشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات ومعهد البلدان                 
  .                    األمريكية لشؤون الطفل
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                   ختصيص املوارد لألطفال

                                             خصصة لألطفال وعدم كفايتها حىت اآلن، ال سيما فيما                                              تالحظ اللجنة مع القلق تدين اعتمادات امليزانية امل -   ٤٨٥
                                                                                                            يتعلق بالنفقات االجتماعية املخصصة للصحة والتعليم، وذلك رغم زيادة النفقات االجتماعية بقدر بسيط خالل              

  .             العقود املاضية

  ن                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقيق زيادة ملحوظة يف النسبة االمسية والفعلية م               -   ٤٨٦
                          ، مع االهتمام بوجه خاص      "               مواردها املتاحة     ...                 إىل أقصى حدود     "                                        امليزانـية املخصصة إلعمال حقوق الطفل       

   .                                         ً باألطفال املنتمني إىل الفئات احملرومة اقتصادياً

             نشر االتفاقية /       التدريب

                  فل، واألنشطة اليت                                                                                              تالحـظ اللجنة السياسات العامة اليت مت إعدادها باالشتراك بني املؤسسات لتعزيز حقوق الط              -   ٤٨٧
                                                                                                                         قامـت هبـا اللجـنة الوطنية حلقوق اإلنسان لبدء إجراء حوار عام، وبشكل خاص احللقتني التدريبيتني اللتني عقدتا يف                     

                التابع للنظام  "DIFusores Infantiles "                                                        لصاحل املوظفني القضائيني، وبرنامج تعزيز حقوق الطفل املعنون     ٢٠٠٣   و    ١٩٩٨
                                            على أن القلق ال يزال يساورها إزاء قلة          .                                         وبرنامج األطفال املعنيني بأنشطة الترويج         سرة                            الوطين للنهوض الكامل باأل   

                                                                                                        الوعـي باالتفاقـية يف صفوف املهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، وأفراد الشعب، وخباصة األطفال            
  .                                                                 أنفسهم، وتعرب عن أسفها ألن االتفاقية ليست متاحة بلغات السكان األصليني

  :                                       تشجع اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٨٨

                                                                                             اختـاذ تدابري فعالة لنشر معلومات عن االتفاقية وعن تنفيذها على األطفال واآلباء واجملتمع                ) أ ( 
                                                                                  املدين ومجيع قطاعات احلكومة ومستوياهتا، والتماس مشاركة وسائط اإلعالم بنشاط يف هذا الصدد؛ 

                                                   مستمرة عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، لفائدة                           إعداد برامج تدريب منهجية و  ) ب ( 
                                           كالقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ      (                                                          مجـيع األشـخاص الذيـن يعملون مع األطفال ومن أجلهم            

                                                                                                    القوانني، وموظفي الدولة، وموظفي احلكومات احمللية، واملدرسني، والعاملني يف القطاع االجتماعي، والعاملني         
                          ، وال سيما األطفال أنفسهم؛  )        ال الصحي    يف اجمل

                                                                               توفري أكرب قدر من املعلومات بلغات السكان األصليني وأخذ السياق الثقايف اخلاص باالتفاقية   ) ج ( 
  .                                                              يف االعتبار وإتاحة االتفاقية على نطاق واسع يف جمتمعات السكان األصليني

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                     م إجراء مشاورات منتظمة مع املنظمات غري احلكومية يف عملية صياغة                                           تعـرب اللجـنة عن أسفها لعد       -   ٤٨٩
  .                                                                        وختطيط السياسات والربامج املتعلقة حبقوق الطفل، ويف تنفيذ هذه الربامج واالتفاقية
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                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تزداد املشاركة بانتظام يف هذه العملية وإشراك املنظمات غري                 -   ٤٩٠
  .                                                   اط يف صياغة وختطيط وتنفيذ السياسات والتشريعات والربامج                  احلكومية املختصة بنش

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

  )       سنة   ١٤ (                                                                                               تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض احلد األدىن القانوين لسن الزواج وتفاوته بني الفتيات                 -   ٤٩١
   ).     سنة  ١٦ (         والفتيان 

                                                 األدىن لسن زواج الفتيات والفتيان وحتديده بشكل                                                       تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على رفع احلد           -   ٤٩٢
                                                     كما تنصح الدولة الطرف بتنظيم محالت للتوعية واختاذ تدابري   .                                      ً متساو بني اجلنسني وعلى مستوى مقبول دولياً

                             ً                                          ويف هذا الصدد، تشري اللجنة أيضاً إىل توصية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية   .                      أخرى ملنع الزواج املبكر
   ).  ٤٠         ، الفقرة E/C.12/CO/MEX/4     انظر  (   ية        والثقاف

  مبادئ عامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                                           تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أوجه التفاوت امللحوظة يف تنفيذ الدولة الطرف للحقوق الواردة يف                  -   ٤٩٣
                                       ثل االلتحاق باملدارس وإكمال التعليم،                                                                         االتفاقـية، حيـث يتجلى ذلك يف جمموعة من املؤشرات االجتماعية، م           

                                                                                                            ومعـدالت وفـيات الرضع، واحلصول على الرعاية الصحية، اليت تشري إىل استمرار التمييز ضد أطفال السكان                 
                                                                                                                 األصليني، والفتيات، واألطفال املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق النائية وأطفال األسر              

   .    ً دياً            احملرومة اقتصا

                                                                                   من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، مبا يف ذلك بتنظيم              ٢                 يف ضـوء املادة      -   ٤٩٤
                                                                                                         محـالت توعـية ملـنع وإزالة مجيع أشكال التمييز الفعلي ضد أطفال السكان األصليني، واألطفال املعوقني،                 

   .                                   ً لنائية وأطفال األسر احملرومة اقتصادياً                                                         والفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق ا

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                                                               تعرب اللجنة عن قلقها ألن القوانني والسياسات الوطنية ال تويل العناية الكافية ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى  -   ٤٩٥
   .                             ولقلة وعي أفراد الشعب بأمهيته

                                    ً        مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه عملياً،                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري للتوعية مبعىن          -   ٤٩٦
                                                                                من االتفاقية على النحو الواجب يف تشريعاهتا وإجراءاهتا القضائية وتدابريها            ٣                               والعمل على أن تنعكس املادة      

  .                               اإلدارية، مثل ختصيص املوارد العامة
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                  احترام آراء الطفل

                                               فيذ حق الطفل يف التعبري عن آرائه واملشاركة                                                                    ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز وتن         -   ٤٩٧
                                                                  وبوجه خاص، تالحظ مع االهتمام دوريت برملان األطفال اللتني عقدتا            .                                     بنشاط يف اجملتمع على خمتلف املستويات     

                    على أن القلق ال يزال   .     ٢٠٠٣                                               واملسـح الذي أجري بشأن األطفال واألحداث يف عام       ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣        عـامي   
                                                   ً                                       تقليدية اليت ال تزال قائمة يف الدولة الطرف وتقيد أموراً منها حق الطفل يف املشاركة                                          يسـاورها إزاء املواقف ال    

                                                                                            وتالحظ اللجنة مع القلق اإلمكانيات احملدودة املتاحة ملشاركة األطفال والتعبري عن آرائهم يف               .                   والتعبري عن آرائه  
  .       ت احمللية                                                           إجراءات صنع القرارات اليت متسهم، خاصة يف احملاكم واملدارس واجلماعا

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٢يف ضوء املادة  -٤٩٨

                                                                            أن تعزز جهودها الرامية إىل التشجيع، داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى، على   ) أ ( 
                                                                              احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، وأن تيسر مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم؛

                                                                                    أن تعدل قوانني اإلجراءات املدنية مبا يكفل مساع آراء األطفال يف اإلجراءات القضائية اليت متسهم؛  ) ب ( 

                                                                                              أن تعزز تنظيم محالت وطنية للتوعية من أجـل تغيري املواقف التقليدية اليت تقيد حق الطفل                 ) ج ( 
           يف املشاركة؛

                                   لقوانني والسياسات اليت متسهم، على                                                                  أن تسـتعرض بانتظام مدى مشاركة األطفال يف وضع وتقييم ا            ) د ( 
  .                                                                                                    الصعيدين الوطين واحمللي، وأن تقيم مدى مراعاة آراء األطفال، مبا يف ذلك أثرها على السياسات والربامج ذات الصلة

                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                  ً  فال املشردين داخلياً                                                                            تالحظ اللجنة مع القلق قلة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف عن حالة األط  -   ٤٩٩
                                                            ، وعن حالة انعدام األمن يف الوقت احلاضر اليت ميكن أن تؤثر على حق     ١٩٩٤                               بسـبب الـرتاع الذي انتهى عام    

  .                                                 األطفال يف احلياة واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم

               ً   املشردين داخلياً                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حقوق مجيع األطفال -   ٥٠٠
  .                                                                       واألطفال الذين يعيشون يف مناطق غري آمنة، وخباصة احلق يف احلياة والصحة والتعليم

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                             ان تسجيل مجيع املواليد وإصدار شهادات ميالد جلميع                                                  تالحـظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لضم    -   ٥٠١
                                                                                                                     األطفال، مبا يف ذلك بإنشاء وحدات متنقلة، وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء ضخامة عدد األطفال الذين مل تصدر هلم                    

  .                                                                                           شهادات ميالد يف الدولة الطرف، وخباصة أطفال السكان األصليني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية
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                                                                  ً                           توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال جماناً، بإيالء اهتمام خاص         - ٢  ٥٠
                ُ                                                                                          لألطفـال  الذيـن مل ُيسجلوا عند الوالدة، وألطفال السكان األصليني، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق                 

                              لدولة الطرف ببذل جهود مستهدفة                  كما توصي اللجنة ا  .                                               النائية، وذلك باستخدام وسائل جديدة وسهلة املنال
  .                                                                 ً     ً  وجديدة لزيادة الوعي بأمهية تسجيل املواليد ليتمتع األطفال حبقوقهم متتعاً كامالً

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

                                  وضروب املعاملة القاسية واملهينة،                                                                               تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت تفيد حباالت التعذيب              -   ٥٠٣
                                                                                                   وخباصة ضد أطفال الشوارع، وأطفال املهاجرين، وجمموعات الشباب وجمموعات األطفال املهمشني، واألطفال             

                       ً                                             وما يثري قلق اللجنة أيضاً عدم اإلبالغ عن معظم احلاالت أو إجراء              .                                     من ضحايا االستغالل اجلنسي واالقتصادي    
                                                                        ئات وإجراءات مناسبة لتسجيل ومعاجلة الشكاوى املتعلقة بتعذيب األطفال                                          حماكمـات بشـأهنا لعدم وجود هي      

  .                             ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة

                وكذلك توصية جلنة   )   ٢٣         ، الفقرة CRC/C/15/Add.112 (                                      تكرر اللجنة التوصية اليت سبق أن قدمتها  -   ٥٠٤
  :        مبا يلي                        وحتث الدولة الطرف بالقيام  )    ١٧٠-   ١٦٦          ، الفقرات A/52/44 (               مناهضة التعذيب 

                                                                                              اعتماد تدابري ملنع مجيع أنواع العنف املؤسسي والقضاء عليها، مبا يف ذلك التعذيب واملعاملة                ) أ ( 
                             القاسية والالإنسانية واملهينة؛

                                                                                             تعزيـز آلياهتا القضائية للتصدي بفعالية للشكاوى املتعلقة بوحشية الشرطة وسوء معاملتها              ) ب ( 
                 لألطفال وإيذائهم؛

                                                       ممارسة العنف ضد األطفال وإيذائهم، وذلك بغية تفادي                             يق الواجب يف حاالت                 إجراء التحق   ) ج ( 
  ؛                       إفالت مرتكبيها من العقاب

                                                                                  ضمان حصول األطفال الضحايا على اخلدمات املالئمة للرعاية والتعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع؛  ) د ( 

                              ، مبن فيهم املوظفون املكلفون                                                                    مواصلة جهودها لتدريب املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم            ) ه ( 
                                                                                                              بإنفـاذ القوانـني، واملوظفون يف جمال الرعاية االجتماعية، والقضاة واملالك الصحي، على تعيني حاالت التعذيب                

                                وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل       .                                                                                وغـريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة واإلبالغ عنها وإدارهتا          
                                                                                       لـلمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية                                   املـبادئ التوجيهـية     

   ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (              والشهود عليها 

                العقوبة البدنية

                        ل وغري حمظورة صراحة يف                                                                                     تعـرب اللجـنة عن بالغ قلقها ألن العقوبة البدنية ال تزال مشروعة يف املرت               -   ٥٠٥
                  ً                                              وما يشغل باهلا أيضاً حمدودية محاية القانون لألطفال من أعمال            .                                             املـدارس والسجون ومؤسسات الرعاية البديلة     

  .                                                                                   العنف واإليذاء، ومن مث اتساع نطاق جلوء األسرة واملدارس واملؤسسات األخرى إىل العقوبة البدنية
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              بشأن حق الطفل   )     ٢٠٠٦ ( ٨                                   مبا يلي مع مراعاة تعليقها العام رقم                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام  -   ٥٠٦
  :                                                                    يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة

                                                                                                 تعديـل مجيع قوانينها ذات الصلة على مستوى االحتاد والواليات حلظر العقوبة البدنية صراحة يف                 ) أ ( 
                                                                         واملدارس والسجون ومؤسسات الرعاية البديلة وضمان تنفيذ هذه القوانني بفعالية؛                           مجيع املؤسسات، مبا فيها األسرة 

                                                                                             اختـاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك بتنظيم محالت التوعية العامة والتشجيع على ممارسة أشكال                 ) ب ( 
  .                                                                      التأديب اإلجيابية والقائمة على املشاركة وغري العنيفة كبديل للعقوبة البدنية

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

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

                                األطفال احملرومون من بيئتهم األسرية

  .              ل ودعم األسر                                                                                           تالحـظ اللجـنة مع االهتمام برنامج تعزيز األسرة الرامي إىل توعية اآلباء حبقوق الطف               -   ٥٠٧
         ً                                                                                            وحتيط علماً بأنشطة النظام الوطين لتنمية األسرة تنمية كاملة هبدف تكملة الرعاية اليت حيصل عليها أطفال الفئات 

                           وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   .                            ، ومراكز املساعدة لنمو الطفل "            بشؤون األطفال "                              الضعيفة، وخباصة الربنامج املتعلق 
                                           املتاحة عن األطفال املنفصلني عن ذويهم ممن         )                           روف املعيشة، وما إىل ذلك                    عدد األطفال، وظ   (                   قلـة املعلومـات     

                                                                                  وتالحظ اللجنة ضخامة عدد األطفال املودعني يف املؤسسات اليت يديرها القطاع اخلاص،              .                   يعيشون يف املؤسسات  
  .                                                                      وتعرب عن أسفها لقلة املعلومات املتاحة عن هذه املؤسسات وإشراف الدولة عليها

                                                         التدابري القائمة للحيلولة دون فصل األطفال عن أسرهم، وباختاذ                         نة الدولة الطرف بتعزيز         توصي اللج -   ٥٠٨
                                                                                                            تدابري فعالة لتقدير عدد وحالة األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات، مبا فيها املؤسسات اليت يديرها القطاع                

                 وباعتماد برنامج                                                                                 وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع لوائح على أساس حقوق الطفل               .     اخلاص
                                                                                                                 لـتعزيز وزيادة فرص الرعاية البديلة لألطفال، بأمور منها سن تشريعات فعالة، وتعزيز اهلياكل القائمة مثل                

     ويتم   .                                                                                               األسـرة املوسعة، وحتسني التدريب املتاح للموظفني وختصيص قدر أكرب من املوارد للهيئات املختصة              
                                                           ة يف هذا الصدد من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة                                                             تشجيع الدولة الطرف على التماس املساعدة التقني      
  .                                          للطفولة ومعهد البلدان األمريكية لشؤون الطفل

                                   األطفال املرافقون ألحد األبوين يف السجن

                                                                                                           تكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء وضع األطفال الذين يعيشون داخل السجون مع أحد الوالدين، وإزاء                 -   ٥٠٩
   .                                                            الء األطفال وكيفية ترتيب رعايتهم يف حالة فصلهم عن الوالد السجني                 األوضاع املعيشية هلؤ

                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحة بشأن إيداع األطفال يف السجن               -   ٥١٠
                مثل سن الطفل،    (                             ُ                                                               مع أحد الوالدين، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها أن هذا اإلجراء حيقق مصلحة الطفل الفضلى                
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                                     ، وبكفالة أن تكون األوضاع املعيشية، مبا  )                                                          مدة العقوبة، واالتصال بالعامل اخلارجي، والتنقل من السجن وإليه و
  .                من االتفاقية    ٢٧                                                                                           يف ذلك الرعاية الصحية، داخل السجون مالئمة لنمو الطفل، على حنو ما تقضي به املادة                

َ  َّ                               سبة لألطفال الذين ُيَرحَّلون من السجن، على أن                                                                       كما توصي الدولة الطرف بإجياد وتنفيذ الرعاية البديلة املنا          ُ                 
                                                                                                جيري اإلشراف بانتظام على هذه الرعاية ومتكني الطفل من اإلبقاء على عالقات شخصية مع والده الذي بقي       

   .                          يف السجن واالتصال به مباشرة

      التبين

  :                                تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي -   ٥١١

                 سجيل حاالت التبين؛                               االفتقار إىل آلية إشراف مركزية لت  ) أ ( 

                                                                                              ضـيق نطاق الفهم يف الدولة الطرف بأن مصاحل الطفل الفضلى هي الرئيسية يف مجيع إجراءات                  ) ب ( 
                 التبين وقبول ذلك؛

                                                                                                    مـنح األسر الغنية األولوية يف عمليات التبين حسب ما تفيد به التقارير مع عدم إيالء االعتبار                   ) ج ( 
      افية؛                                    الواجب ملصاحل الطفل الفضلى وأصوله الثق

                                                                                   االفتقار إىل آليـات لرصـد عمليات التبين بني البلدان ومحايـة األطفال الذين يتم تبنيهم على   ) د ( 
  .            الصعيد الدويل

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٥١٢

                                                                                         حتقـيق املواءمة بني تشريعاهتا وممارساهتا بشأن حاالت التبين على الصعيدين الوطين والدويل               ) أ ( 
                                                                                                         االتفاقية واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال تبين األطفال على الصعيد الدويل لعام                     ومـع 
  ؛    ١٩٩٤                                    ، اليت صدقت عليها الدولة الطرف يف عام     ١٩٩٣

                                                                      تأسيس آليات فعالة وتعزيزها الستعراض عملية تبين األطفال ورصدها ومتابعتها؛  ) ب ( 

                                                                راء االستماع إىل آراء الطفل فيما يتعلق بإيداعه، وضمان أن                                        إضفاء الطابع املنهجي على إج      ) ج ( 
                                                        تكون مصاحل الطفل الفضلى هي الرئيسية يف مجيع إجراءات التبين؛

                                                                                 احلصول من اهليئة املختصة اليت تقرر قابلية الطفل للتبين على معلومات تؤكد أن كافة اجلهود   ) د ( 
  .                                               وجبماعته، وعدم اللجوء إىل التبين إال يف املطاف األخري )      املوسعة (                                     قد بذلت للحفاظ على عالقة الطفل بأسرته 

                                  اإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

                                                                                                          تالحظ اللجنة برنامج الرعاية ملقاومة العنف األسري، الذي مت وضعه يف إطار برنامج تنمية األسرة تنمية                 -   ٥١٣
           وعلى غرار    .                          رحية ملكافحة هذه الظاهرة                                                                          كاملة، وتعرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود بيانات وسياسة وطنية ص           
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                         ، ال تزال اللجنة تشعر      )  ١٩           ، الفقرة   E/C.12/CO/MEX/4      انظر   (                                                جلـنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
                                                                                                                بـالقلق إزاء ارتفـاع عـدد حـاالت العنف املرتيل وإيذاء األطفال املبلغ عنها وعدم اختاذ تدابري للتصدي هلذه                  

  .                                                                     ً          ً  ما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة تدابري الوقاية وتدابري دعم الضحايا نفسياً واجتماعياً ك  .               املمارسات اخلطرية

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها احلالية ملعاجلة مشكلة العنف املرتيل واإلساءة إىل                 -   ٥١٤
   :                           األطفال، وذلك من خالل ما يلي

                          ذلك بتنظيم محالت للتوعية؛                                     أن تكفل وضع وتنفيذ تدابري وقائية، مبا يف  ) أ ( 

                                                                                       أن تكفل حصول مجيع ضحايا العنف على املشورة ومساعدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم               ) ب ( 
                                        يف اجملتمع، وتقدمي تعويضات هلم عند االقتضاء؛ 

                                                           أن تكفل مثول مرتكيب أفعال العنف أمام القضاء وإعادة تأهيلهم؛  ) ج ( 

  .                                             ال الذين وقعوا ضحايا إلساءة املعاملة داخل األسرة                           أن توفر احلماية الكافية لألطف  ) د ( 

      إىل       املوجه                                                                                       دراسـة األمـني العام املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة                      إطـار     ويف -   ٥١٥
                       ذا االستبيان ومشاركتها  ـ                 الطرف على ه         الدولة                                                                        احلكومـات، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت تلقتها من            

      يونيه  /         حزيران  ١            مايو إلـى    /       أيار   ٣٠                                                 ألمريكا الالتينيـة اليت عقـدت فـي األرجنتني من                     اإلقليمية    ة         املشاور  يـ  ف
         بالشراكة         جراءات  اإل                      اإلقليمية كأداة الختاذ  ة                                                     اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم نتائج تلك املشاور         وتوصي  .     ٢٠٠٥

                         وخللق زخم الختاذ إجراءات                    أو املعنوي،         البدين          العنف                                       كفالة محاية كل طفل من مجيع أشكال       ل                      مـع اجملـتمع املدين،      
  .          ً                                         حمددة زمنياً ملنع ذلك العنف وإساءة املعاملة والتصدي هلما        إجراءات    ،       االقتضاء             ملموسة، وعند 

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

 )االتفاقية من ٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               األطفال املعوقون

                                                                                                      تالحـظ اللجنة وجود برنامج الرعاية للمعوقني ومكتب التمثيل الذي مت إنشاؤه لدعم املعوقني وإعادة                -   ٥١٦
                                                                                                                  إدمـاجهم يف اجملتمع، وتعرب مع ذلك عن أسفها لقلة البيانات الرمسية املتعلقة بعدد األطفال املعوقني يف الدولة                  

                                          كما تالحظ اللجنة مع القلق ضخامة عدد األطفال   .                             لفة اليت ال يزالوا يواجهوهنا                                   الطـرف وأشـكال التمييز املخت     
                                                                                                  املعوقني الذين ال يتلقون أي شكل من أشكال التعليم املدرسي، خاصة يف املناطق الريفية، واالفتقار بشكل عام إىل 

  .                        سياسات إدماج هؤالء األطفال

  :                      ري الالزمة لتحقيق ما يلي                                          توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التداب -   ٥١٧

                                                                                    مجع بيانات ومعلومات عن حالة األطفال املعوقني يف الدولة الطرف وتقييم أثر اإلجراءات املتخذة؛  ) أ ( 
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                                                                                                    معاجلة مجيع مسائل التمييز، مبا يف ذلك التمييز االجتماعي والتمييز ضد األطفال املعوقني يف املناطق                 ) ب ( 
  ؛ )       ، املرفق  ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (                                 دة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني             ّ القواعد املوّح                   الريفية، مع مراعاة 

                                                                                          توفـري فـرص تعليمية متكافئة لألطفال املعوقني، بطرق منها توفري الدعم الالزم للمعلمني                ) ج ( 
  .                                                 وتدريبهم على تعليم األطفال املعوقني يف املدارس العادية

                             خدمات الصحة األساسية والرعاية

                                         اليت تركز على صحة الطفل وبالربنامج الوطين     ٢٠٠٦-    ٢٠٠١                                 للجنة خبطة التنمية الوطنية للفترة       ترحب ا -   ٥١٨
                                                                كما ترحب بتناقص معدالت سوء التغذية يف املناطق احلضرية، واخنفاض معدالت   .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠١             للصحة للفترة 

                     املعدية وارتفاع مستوى                                                                                        وفيات الرضع الذين يقل عمرهم عن سنة واألطفال دون اخلامسة من العمر من األمراض               
                                                                                                 وما يشغل بال اللجنة حىت اآلن ارتفاع معدالت وفيات األم وظاهرة البدانة الناشئة وتدين نسبة                 .                 تغطـية التلقيح  

                                                                        وال تزال اللجنة تشعر بقلق عميق لعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية             .                                    الـناتج احمللي اإلمجايل املخصص للصحة     
                                                                         الت الوفيات وسوء التغذية وغري ذلك من املؤشرات الصحية أسوأ بكثري يف                                               بعـد الوالدة حىت اآلن، ولكون معد      

  .                                                                املناطق الريفية والنائية وبالنسبة لألمهات واألطفال من السكان األصليني

                  ، وخباصة توصيتها    )  ٢٧    و   ٢٦             ، الفقرتان   CRC/C/15/Add.112               انظر الوثيقة    (                                تكرر اللجنة توصياهتا السابقة      -   ٥١٩
                                                                                                   مجيع التدابري الالزمة خلفض أوجه التفاوت اليت ال تزال قائمة بني األقاليم فيما يتعلق باحلصول                                     للدولة الطرف بتنفيذ  

                                                                                                                  على الرعاية الصحية، وارتفاع معدالت سوء التغذية بني األطفال دون اخلامسة من العمر واألطفال يف سن الدراسة،                 
          ً                     وتوصي أيضاً بوضع برامج تدخل       .              لسكان األصليني                                                                   خاصـة يف املـناطق الريفية والنائية وبني األطفال املنتمني إىل ا           

  .                                                                                       ملواجهة التحديني اجلديدين الناشئني عن العوملة وعملية التحضر، أال ومها بدانة األطفال وصحة البيئة

            صحة املراهقني

                                                                                        تالحظ اللجنة تناقص عدد محل املراهقات وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء انتشار حاالت االنتحار  -   ٥٢٠
                                                                    ً                                  د مجاعات السكان األصليني، وارتفاع عدد محل املراهقات واألمراض املنقولة جنسياً وعدم وجود برامج لدعم               عن

  .                                    الصحة اجلنسية واإلجنابية والصحة العقلية

                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة لصحة املراهقني، آخذة يف االعتبار تعليق اللجنة العام  -   ٥٢١
                     وعلى وجه اخلصوص، توصي   .                                              ص صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل   خبصو  )     ٢٠٠٣ ( ٤    رقم 

  :                                  اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي

                                                                                    تعزيز تثقيف املراهقني مبسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية، خاصة يف املدارس، خلفض حاالت              ) أ ( 
                                             وامل باملساعدة الالزمة واحلصول على الرعاية                                       ً                          محل املراهقات واألمراض املنقولة جنسياً وتزويد املراهقات احل       

                       الصحية والتثقيف الصحي؛

                                                                    تعزيز الربامج املخصصة ملسائل الصحة العقلية مثل انتحار األطفال واملراهقني؛  ) ب ( 
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  .                                                                      التماس التعاون التقين من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  ) ج ( 

   دز   اإلي /                      فريوس نقص املناعة البشري

               اإليدز واألمراض   /                                         للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري          ٢٠٠٦-    ٢٠٠١                             ترحب اللجنة بربنامج العمل      -   ٥٢٢
             ً                                                                                        املنقولة جنسياً ومقاومتهما، وبتناقص معدل انتشار األمراض املعدية، خاصة عند األطفال حديثي الوالدة، وااللتزام 

                                     على أن القلق ال يزال يساورها إزاء قلة   .             شاط الفريوسات                    ً                            بتوفري سبل احلصول جماناً على العقاقري املضادة لتجدد ن
                          اإليدز واأليتام بفعل هذا     /                                                                               البـيانات املصـنفة حبسب اجلنس عن األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري            

                                                                                                          الفـريوس، وارتفاع نسبة انتشار األمراض بني املراهقني، واالفتقار إىل استراتيجيات ملساعدة األيتام بفعل فريوس         
  .                                          نقص املناعة البشري وغريهم من األطفال املتضررين

                بشأن فريوس نقص     )     ٢٠٠٣ ( ٣                                                                                 توصـي اللجنة الدولة بالقيام مبا يلي مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم               -   ٥٢٣
  :                                                                                 اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان /             املناعة البشري

                     اإليـدز، بوسائل مثل    /                                                              زيـز جهودها الرامية إىل مكافحـة فريوس نقص املناعة البشري           تع  ) أ ( 
             محالت التوعية؛

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

                                                                                    ضـمان سبل احلصول على املشورة السرية اليت تراعي خصوصيات الطفل، دون حاجة إىل                ) ج ( 
                                     كلما طلب الطفل احلصول على هذه املشورة؛              موافقة اآلباء، 

                                                                                             مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم                ) د ( 
                                         ً  إىل الطفل وغري ذلك من األمراض املنقولة جنسياً؛

                ً                                         ضمان احلصول جماناً على العقاقري املضادة لتجدد نشاط الفريوسات؛        ) ه ( 

               اإليدز وغريهم من  /                                                      امج حلماية ومساعدة األيتام بفعل فريوس نقص املناعة البشري           وضـع بر    ) و ( 
                 األطفال املتضررين؛

                                                                                             التماس املساعدة الدولية يف هذا الصدد من هيئات منها برنامج األمم املتحدة املعين مبتالزمة                ) ز ( 
  .                                           اإليدز، وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف /                 نقص املناعة املكتسب

           توى املعيشة  مس

                                 على أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق   .                                                             ترحب اللجنة بربنامج توفري الفرص الذي يهدف إىل احلد من الفقر      -   ٥٢٤
                                                                                                           إزاء ارتفـاع عـدد األطفال الذين يعيشون يف الفقر واستمرار واتساع نطاق التفاوت االجتماعي رغم منو البلد           

  .                                                       ضمان االجتماعي يوفر الضمان االجتماعي ألطفال اآلباء العاملني          ً                     وتالحظ أيضاً أن املعهد املكسيكي لل  .         ً اقتصادياً
  .           ً                                                                                              وتالحظ أيضاً حق األطفال امللتحقني باملدارس باحلصول على الرعاية الطبية يف حالة وقوع حوادث يف املدارس               
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      أطفال                                                                                          على أن القلق ال يزال يساورها إزاء ضخامة عدد األطفال الذين ال حيصلون على الضمان االجتماعي، مثل 
   .                                                    ً     العاطلني عن العمل أو أطفال اآلباء الذين يزاولون أعماالً حرة

                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري للحد من الفقر والتفاوت االجتماعي بنسبة كبرية لبلوغ  -   ٥٢٥
       اخلدمات                                                                                    األهداف اإلمنائية لأللفية يف هذا الصدد، وضمان حصول مجيع األطفال على الرعاية الصحية اجليدة و

                                       ويتم تشجيع الدولة الطرف، بشكل خاص، على   .                                                  االجتماعية واألغذية واملأوى والتعليم بشكل متساو وكاف
                                                                                                           اختاذ مجيع التدابري الالزمة كي تصل برامج احلماية االجتماعية، مثل برنامج توفري الفرص، إىل مجيع األطفال                

  .                           األسر املستفيدة حبقوق اإلنسان                                                 الذين حيتاجون إليه وأن تكون هلا آثار إجيابية على متتع

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

                                           التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

         ، وتعديل  "                                                برنامج تقليل التأخري يف التعليم األويل واألساسي       "                                            ترحب اللجنة بإنشاء برنامج توفري الفرص و       -   ٥٢٦
                                                          ً               للنص على التعليم اإللزامي قبـل سن الدراسـة للجميع اعتبـاراً من               ٢٠٠١                             من الدستور املعتمد عام       ٣     ادة    امل

                        ومع ذلك، تشعر اللجنة      .     ً                                                                        فضالً عن التدابري املتخذة لرفع نوعية التعليم، خاصة يف املناطق النائية               ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨
                                             ، خاصة بني أطفال املهاجرين وأطفال السكان                                                                        بـالقلق إزاء معـدالت التسجيل اليت ال تزال متدنية يف املدارس           

                                                                                                                   احمللـيني، وإزاء عدم كفاية املوارد املخصصة للتعليم، وشدة التفاوت يف نطاق مشولية التعليم ونوعيته بني املناطق                 
                                                                                                             احلضـرية واملناطق الريفية، وارتفاع معدالت التسرب من املدارس، خاصة بني املراهقني وأطفال املناطق الريفية               

                  ً                          ومما يثري القلق أيضاً عدم كفاية التعليم ثنائي   .                                                    السكان األصليني وأطفال املهاجرين، وتدين نوعية التدريس      وأطفال
                                                                               ً                                 اللغات املشترك بني الثقافات يف املناطق اليت يقطنها السكان األصليون لكون ذلك يؤثر سلباً على معدل التسرب                 

                                                 ة إمكانيات احلصول على برامج التعليم املخصصة لألحداث                     ً    ومن دواعي القلق أيضاً قل  .                       من املدارس يف هذه املناطق
                        ً                                                               وما يشغل بال اللجنة أيضاً عدم ختصيص املوارد الالزمة اليت تكفل حصول احلضانات على موارد بشرية   .      اجلاحنني

  .    ٢٠٠٨                                ً           ومادية كافية لتوفريها للجميع جماناً حبلول عام 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٢٧

                                                          ً                            اعتمادات امليزانية واختاذ تدابري فعالة تكفل التعليم اجليد جماناً على مجيع مستويات                     زيـادة     ) أ ( 
                                        التعليم االبتدائي والثانوي يف مجيع املناطق؛

                                                                                               تعزيـز اجلهود لسد الثغرات يف نطاق مشولية التعليم ونوعيته يف سائر أحناء البلد، ال سيما                  ) ب ( 
             إىل الطالب؛                                    بتحسني تدريب املعلمني وزيادة نسبة املعلم

                                                                                          تعزيـز التدابري خلفض معدل التسرب املرتفع بني أطفال السكان األصليني بأمور منها توفري                ) ج ( 
                                التعليم ثنائي اللغات والثقافات؛
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                                                                                         اختاذ تدابري لتحديد أسباب ارتفاع معدالت التسرب من املدارس، خاصة يف املناطق الريفية               ) د ( 
            عاجلة احلالة؛                                ويف املدارس الثانوية واختاذ خطوات مل

                                                                                           تعزيز برامج التعليم والتدريب املهين، خاصة لصاحل األطفال غري امللتحقني باملدارس العادية،                    ) ه ( 
                               ومنهم بوجه خاص أطفال املهاجرين؛

                                                                                 ضمان إمكانية استفادة مجيع األحداث اجلاحنني من برامج كافية معدة للتعليم والتدريب املهين؛  ) و ( 

                                                                              لالزمة لتوفري التعليم اجليد بالفعل قبل سن الدراسة جلميع األطفال يف البلد                           ختصيص املوارد ا    ) ز ( 
  .    ٢٠٠٨         حبلول عام 

                          الرياضة واألنشطة الترفيهية

                                                                                                            تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة األنشطة الترفيهية، وخباصة قلة مرافق الرياضة واملالعب، وإزاء عدم كفاية                -   ٥٢٨
                                وتالحظ اللجنة مع القلق العالقة بني   .                                طفل يف الرياضة واألنشطة الترفيهية                                  املوارد واهلياكل األساسية لضمان حق ال
  .                                     عدم إنفاذ هذا احلق وزيادة بدانة األطفال

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري السبل لتمكني مجيع األطفال من ممارسة أنشطة رياضية وترفيهية               -   ٥٢٩
  :                      باختاذ إجراءات من بينها

                                   ية الربامج املخصصة للرياضة يف املدارس؛                    زيادة عدد ساعات ونوع  ) أ ( 

                                                                وضع برامج حمددة للرياضية واألنشطة الترفيهية لصاحل األطفال واملراهقني؛  ) ب ( 

  .                                                                    زيادة املوارد املخصصة إلنشاء هياكل أساسية وملمارسة أنشطة ترفيهية وثقافية  ) ج ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨
 )د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

               األطفال الالجئون

      يف عام   "                                                          برنامج محاية أطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني بذويهم ومحايتهم "                      تالحظ اللجنة بدء تطبيق  -   ٥٣٠
         املكسيكيني        إلعادة     "    ٢٠٠٤                                                                                   ومذكرة التفاهم اليت مت التوقيع عليها مع الواليات املتحدة األمريكية يف عام                  ٢٠٠٢

                                                            ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد األطفال غري    ".                                     بأمان ونظام وكرامة وإنسانية إىل وطنهم
                                                                                                             املصـحوبني بذويهم ممن تتم إعادهتم إىل بلد منشئهم من املكسيك، وإزاء عدم وجود تدابري حلماية األطفال غري                  

          ً                                                 ا قلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد األطفال غري املصحوبني بذويهم الذين        ويساوره  .                             املصحوبني بذويهم وأطفال الالجئني
   .                                                            ً                تتم إعادهتم إىل املكسيك وعدم قدرة الدولة الطرف على محايتهم مجيعاً وإعادة إدماجهم
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                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدبري الالزمة للقيام مبا يلي مع مراعاة تعليق اللجنة العام                 -   ٥٣١
  :                                    بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم                              بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني   )   ٠٥  ٢٠ ( ٦    رقم 

                                                                                       ضـمان وجـود إطـار قـانوين وعملي مالئم لكفالة الوصاية على األطفال األجانب غري                 ) أ ( 
                املصحوبني بذويهم؛

  د                                                                                 تعـيني هويـة األطفال غري املصحوبني بذويهم وأطفال ملتمسي اللجوء على امتداد احلدو         ) ب ( 
                                                                           اجلنوبية يف إطار تدفق املهاجرين على نطاق واسع وضمان حصوهلم على الرعاية املالئمة؛

                                                                                  تعزيز قدرة برنامج تنمية األسرة تنمية كاملة واللجنة املكسيكية ملساعدة الالجئني على محاية   ) ج ( 
                 للتوعية بشأن                                                                                             أطفـال املهاجـرين غري املصحوبني بذويهم، مبا يف ذلك بتنظيم دورات تدريبية ووضع برامج              

                                                         احلقوق احملددة للقصر غري املصحوبني بذويهم وقابلية تعرضهم لألذى؛

                                                                                        ضمان عدم احتجاز أطفال ملتمسي اللجوء واألطفال ممن ليس لديهم وضع املهاجر القانوين               ) د ( 
                                                                        وحصوهلم على ترتيبات خاصة الستقباهلم ورعايتهم، كتلك اليت يوفرها مركز تباشوال؛

                                                                             ل مجيع األطفال غري املصحوبني بذويهم ممن تتم إعادهتم إىل الدولة الطرف على                      ضمان حصو         ) ه ( 
                                                                                   احلماية والرعاية املناسبتني، بالتحقق بوجه خاص من توافر ترتيبات إعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

                                                                                      إجـراء مناقشات أخرى ثنائية أو متعددة األطراف مع الدول اجملاورة لتوفري املعاملة املالئمة        ) و ( 
                                         طفال غري املصحوبني بذويهم يف املنطقة بأكملها؛  لأل

                                                                                             الـتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من هيئات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية               ) ز ( 
  .            لشؤون الالجئني

                 االستغالل االقتصادي

           دد األطفال                                                                                         تالحظ اللجنة األنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف للحد من عمل األطفال، وتناقص ع              -   ٥٣٢
                                                                                                             العاملني يف البلد، وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء انتشار حاالت عمل األطفال، خاصة أطفال السكان األصليني،                 

             وما يشغل بال   .                                                                                    وإزاء عدم كفاية السياسات القائمة على احلقوق حلماية حقوق األطفال واملراهقني املعنيني بالعمل
  .                             ل املنازل املعرضني إلساءة املعاملة                                       اللجنة بوجه خاص ضخامة عدد األطفال من عما

        وتوصيها   .                                                                                       حتـث اللجـنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحـة عمل األطفـال              -   ٥٣٣
  :              بالقيام مبا يلي

                                                                                     وضـع اسـتراتيجية وخطـة عمل بطريقة تشاركية للحد من عمل األطفال وصون حقوق                 ) أ ( 
                األطفال العاملني؛
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                                                           ً     ً         ش العمل بغية كفالة تنفيذ القوانني املتعلقة بعمل األطفال تنفيذاً فعاالً، مبا يف                 تعزيز دوائر تفتي  ) ب ( 
                                               ذلك حظر استخدام األطفال دون احلد األدىن لسن العمل؛

                      بشـأن احلد األدىن لسـن    ١٣٨                                                 التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم   ) ج ( 
  ؛ )    ١٩٧٣ (         االستخدام 

                            الربنامج الدويل للقضاء على     /                                    ا الصـدد من منظمة العمل الدولية                             التماس املساعدة فـي هذ     ) د ( 
  .          عمل األطفال

                    ً           استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم

                                                                                                      تالحـظ اللجـنة مع االهتمام الربامج واملبادرات املختلفة القائمة يف الدولة الطرف ملكافحة االستغالل                -   ٥٣٤
                               وال يزال القلق يساورها إزاء       .                            هذا الصدد مع غواتيماال                                                         اجلنسي لألطفال وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم يف       

                                                                                                            نطاق االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم واختطافهم يف الدولة الطرف، وخباصة يف مدينة خوارز، وإزاء قلة                
  .                                                                 التشريعات الفعالة ملعاجلة هذه املشكلة على مستوى الواليات ومستوى االحتاد

                                                             رف على أن تؤدي االقتراحات التشريعية قيد االستعراض يف جملس الشيوخ                          حتـث اللجنة الدولة الط     -   ٥٣٥
                                             ً                                                  ويف الكونغـرس بشـأن االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً إىل توفري محاية فعالة لألطفال الضحايا واألطفال     

  :                              ً        وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبا يلي  .             املعرضني للخطر

                                                      ب وطبيعة ومدى االجتار باألطفال ألغراض شىت، مبا فيها                                            إجـراء دراسة شاملة لتقييم أسبا       ) أ ( 
              ً              استغالهلم جنسياً ألغراض جتارية؛

                                                    ً                           تعديل القانون اجلنائي للنص على أن استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم واختطافهم تشكل   ) ب ( 
              جرائم جنائية؛

ُ                                                 تعزيـز التدابري واعتماد ُنُهج متعددة التخصصات ومتعددة القطاعات مل           ) ج (                     نع ومكافحة االجتار                         ُ 
                                ً  باألطفال واملراهقني واستغالهلم جنسياً؛

                                              تنظيم محالت للتوعية، ال سيما لصاحل اآلباء واألطفال؛  ) د ( 

َ                                                              ضمان معاملة األطفال املتاَجر هبم واألطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي واالقتصادي               ) ه (                         
                               معاملة الضحايا، ومقاضاة اجلناة؛

               أو املتاجر هبم    /                                                      اسبة ملساعدة األطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي و                          توفـري بـرامج من      ) و ( 
    ً                                                                        وفقاً لإلعالن ومنهاج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمترين العامليني                                          وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمع،       

  ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                          ً                             ملناهضة استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، املعقودين عامي 
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                                                                                       ون مع املنظمات غري احلكومية املهتمة هبذه القضايا والتماس املساعدة التقنية من عدة                    الـتعا   ) ز ( 
   ).         اليونيسيف (                                                                            جهات من بينها معهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

                املخدرات واإلدمان

                             لق إزاء اتساع نطاق تعاطي                         وتشعر مع ذلك بالق     "                       برنامج مكافحة اإلدمان   "                          تالحـظ اللجـنة وجـود        -   ٥٣٦
  .                                 املخدرات والكحوليات يف الدولة الطرف

                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها للقضاء على مشكلة تعاطي املخدرات والكحوليات            -   ٥٣٧
  :                      داخل أراضيها، مبا يف ذلك

                    ومنع دخوهلا البلد؛                                                                     تعزيز التدابري القائمة ملنع إنتاج املخدرات وغريها من املواد يف الدولة الطرف  ) أ ( 

                                                               تزويد األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية عن العواقب الوخيمة لإلدمان؛  ) ب ( 

                                                                                              اعتـبار األطفـال واملراهقني املتضررين بإدمان املخدرات واملواد الضارة مبثابة ضحايا، وتوفري               ) ج ( 
        ً                         مع، فضالً عن تدابري احلماية اجلنائية؛                                                                العالج الذي يسهل هلم احلصول عليه ملقاومة اإلدمان وإعادة إدماجهم يف اجملت

                                                                 توفري خدمات التعايف لألطفال من ضحايا اإلدمان وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛        ) د ( 

                                                                                      وضـع خطة عمل تقوم على احلقوق من أجل محاية األطفال واملراهقني من خماطر املخدرات                       ) ه ( 
  .  ها                                                واملواد الضارة، وإشراك األطفال يف صياغة اخلطة وتنفيذ

              أطفال الشوارع

                                                                                                    تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن عدد أطفال الشوارع قد اخنفض يف األعوام األخرية، كما تالحظ                 -   ٥٣٨
                                                                   ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء شدة ارتفاع عدد أطفال الشوارع      .                                       بـرنامج تنمية تعليم أطفال الشوارع     

                                                                     للمقارنة، وعدم كفاية التدابري املتخذة ملنع هذه الظاهرة ومحاية                                                      حىت اآلن يف الدولة الطرف، وعدم وجود أحباث       
  .                                                                        وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن أسفها لتعرض هؤالء األطفال لعنف الشرطة وجهات أخرى  .            هؤالء األطفال

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتقدمي املساعدة ألطفال الشوارع، مبا يف ذلك الرعاية               -   ٥٣٩
                                                                                                 وخدمـات إعادة إدماج األطفال الذين يتعرضون لإليذاء البدين أو اجلنسي أو اإلدمان واألطفال                        الصـحية؛ 

                                                                                                           الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية؛ وخدمات املصاحلة مع األسر؛ والتعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين                
                           ابري ملنع العنف ضد أطفال                                                كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تد        .                                    والتدريـب عـلى املهارات احلياتية     

            ً                                                              وتوصيها أيضاً بالتعاون وتنسيق جهودها مع اجملتمع املدين، وبإجراء دراسات مقارنة   .                     الشوارع ومحاية حقوقهم
                              ً                                        وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس املساعدة التقنية من            .                                      بانـتظام حول طبيعة املشكلة ومداها     
   ).         اليونيسيف (          للطفولة                                جهات من بينها منظمة األمم املتحدة
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                  إدارة قضاء األحداث

                         لتأسيس نظام موحد لقضاء     ٢٠٠٥                 من الدستور عام   ١٨               ً                                    حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير بتعديل املادة           -   ٥٤٠
  .                                                                                           وترحب بوجه خاص باألساليب البديلة لالحتجاز ومن أبرزها النظام الداخلي للمحاكم وختصصها            .         األحـداث 

                                                                     ً  قها إزاء تنفيذ هذه األحكام الذي يتطلب صياغة وتنفيذ قوانني يف كل والية فضالً                           ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قل
                        ً                                                وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سوء ظروف معيشة األحداث احملتجزين يف             .                                       عن توفري موارد مالية وبشرية إضافية     
  .                             مراكز الشرطة وغريها من املؤسسات

                                                 ذ الكامل ملعايري قضاء األحداث وال سيما املواد                                                          حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على ضمان التنفي          -   ٥٤١
                                                                                         مـن االتفاقـية، وكذلـك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء                 ٣٩    و   ٤٠ و  )  ب (  ٣٧

  ،  )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                                    ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث          )            قواعد بيجني  (        األحداث  
                  اللجنة الدولة        وتوصي  .                                                    العامة الذي خصصته اللجنة إلدارة قضاء األحداث                                     وذلـك يف ضـوء يوم املناقشة      

  :               باخلصوص مبا يلي     الطرف

                        املنقحة من الدستور،      ١٨                                                                     أن تـتخذ مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل تنفيذ الواليات للمادة              ) أ ( 
                              باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية؛

                                              مساع القاضي للقضية، قبل تنفيذ احلرمان من احلرية؛                                     أن تكفل اتباع أصول احملاكمات، مبا يف ذلك   ) ب ( 

                               سنة احلد األدىن للحرمان من        ١٤                              من الدستور اليت حتدد سن         ١٨                           أن تـراعي أحكام املادة        ) ج ( 
                                                                  احلرية، فتفكر يف رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل نفس هذه السن؛

  ؛                 سنة مثل البالغني  ١٨                        ضمان عدم اهتام القصر دون   ) د ( 

                                                                              إجياد وتنفيذ بدائل لالحتجاز السابق للمحاكمة وغريه من أشكال االحتجاز لضمان أن يكون         ) ه ( 
                ألقصر فترة ممكنة؛                                                     اللجوء إىل احلرمان من احلرية بالفعل آخر إجراء يلجأ إليه 

                                                          تثقيفية كافية وترتيبات مالئمة لألحداث اجلاحنني، مبا يف         -                                وضـع وتنفيذ برامج اجتماعية        ) و ( 
                            ك الوساطة واخلدمات اجملتمعية؛   ذل

                                                                                         إجراء دراسة شاملة عن أوضاع احلرمان من احلرية واختاذ التدابري الالزمة إلدخال حتسينات               ) ز ( 
                                                ملموسة على أوضاع معيشة األحداث احملرومني من حريتهم؛

                                                                                         مواصـلة وتعزيـز تدريب املسؤولني عن إدارة قضاء األحداث على تنفيذ أحكام االتفاقية                ) ح ( 
                          غريها من املعايري ذات الصلة؛ و
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                                                                                التماس املساعدة من جهات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والفريق   ) ط ( 
                                                                                                       املشـترك بـني الوكاالت املعين بقضاء األحداث والتابع لألمم املتحدة، واملؤسسات اإلقليمية ومنظمة األمم               

  .              املتحدة للطفولة

                    أطفال السكان األصليني

                                                                                           ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لتشجيع أطفال السكان األصليني على االلتحاق باملدارس، وال تزال تشعر    -   ٥٤٢
                                                                                                                 مع ذلك ببالغ القلق إزاء حمدودية نطاق متتع أطفال السكان األصليني حبقوقهم، ال سيما أطفال العمال املهاجرين                 

                                             م على التعليم والصحة، وارتفاع معدل سوء                                                                   مـن السـكان األصليني، وبوجه خاص إزاء حمدودية سبل حصوهل          
                                           ويساورها قلق خاص إزاء شدة ارتفاع عدد         .                                                                الـتغذية ومعدالت وفيات الرضع واألم مبا ال يتناسب مع عددهم          

  .                      بني أطفال السكان األصليني                   األطفال العاملني من

                       ال السكان األصليني من                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية حقوق أطف           -   ٥٤٣
                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                                       التمييز وضمان متتعهم حبقوقهم الواردة يف القانون احمللي ويف االتفاقية         

                                                                                            توفر جلماعات السكان األصليني بلغاهتا وبصيغة مالئمة للطفل معلومات كافية عن إجراءات تسجيل املواليد؛ 
                                           اإليدز؛ إيذاء األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك        /                      س نقص املناعة البشري                                        عمـل األطفال؛ التعليم والصحة؛ فريو     

       ويف هذا   .                                                                                                 العقوبـة البدنـية؛ وبشـأن املوضوعات اليت يتناوهلا الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية          
           فال السكان                                                                                      الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل توصياهتا املعتمدة يف أعقاب يوم مناقشتها العامة حلقوق أط

                                              وإىل التوصيات اليت وضعها املقرر اخلاص املعين حبالة     ٢٠٠٣                                           األصليني يف دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة عام 
  .E/CN.4/2004/80/Add.2                                                             حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية، والواردة يف تقريره 

 الطفل الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق -٩

                                                                                                ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق         -   ٥٤٤
                                                                                                  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل   

  .                      األطفال يف املواد اإلباحية

                                                                      دولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني يف الوقت               تشجع اللجنة ال -   ٥٤٥
  .                                                احملدد وإن أمكن يف نفس الوقت لتيسري عملية استعراضهما

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                                     تالحـظ اللجـنة مع التقدير تعهد الدولة الطرف بدعم ترشيحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان لتنفيذ                 -   ٥٤٦
                                                                                                       توصيات املقدمة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وتوصيها من مث باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ          ال
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                   ً     ً                                                                            هذه التوصيات تنفيذاً كامالً، بأمور منها إحالتها إىل أعضاء املؤمتر الوطين وجمالس املقاطعات وحكومات البلديات 
  .          أخرى بشأهنا                                          للنظر فيها على النحو املناسب واختاذ إجراءات 

      النشر

                             ً                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح التقرير الدوري الثالث، والردود اخلطية اليت قدمتها وما     -   ٥٤٧
                                                    اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل شبكة   )              مالحظات ختامية (                    يتصل بذلك من توصيات 

                                                     عليها عامة الناس ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات                    ، لكي يطلع   )                           عـلى سبيل املثال ال احلصر      (           اإلنترنـت   
    .                                                                              الشباب واألطفال بصفة خاصة، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

    ٢٠                                                                                                 تدعـو اللجنة الدولة الطرف إلـى أن جتمع تقريريها الرابع واخلامس فـي تقرير واحـد وتقدمـه حبلول         -   ٥٤٨
                                   وهذا إجراء استثنائي سببه ضخامة عدد    ).      ً  شهراً  ١٨                                          أي قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير اخلامس ب      (    ٢٠١١       أبريل   / ن      نيسـا 

                                                                                                                                الـتقارير اليت تتلقاها اللجنة كل عام وما يترتب على ذلك من تأخري بني تاريخ تقدمي الدولة الطرف للتقرير وتاريخ نظر                     
                           وتتوقع اللجنة من الدولة       ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠             ذا التقرير         ّ                       وجيب أالّ يتعدى عدد صفحات ه       .              اللجـنة فيه  

  .                            ً                                             الطرف أن تقدم بعد ذلك تقريراً مرة كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 السلفادور: املالحظات اخلتامية

     انظر    (   ١٢٢ ١           يف جلستها     ) CRC/C/OPAC/SLV/1 (                                                           نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل الذي قدمه السلفادور            -   ٥٤٩
CRC/C/SR.1122 (    ١١٥٧                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٥           املعقودة يف    )    انظر     CRC/C/SR.1157 (   املعقودة        

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢  يف 

  مقدمة-ألف 

                      ئمة القضايا، وتعرب عن                                                                                          ترحـب اللجـنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف يف امليعاد وبالردود اخلطية على قا             -   ٥٥٠
    ِّ                                                               وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظات اخلتامية           .                                                       تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الوفد       

    ٣٠    ً                                                                                                                  جنـباً إىل جنـب مـع مالحظاهتـا اخلتامـية السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف                      
  .CRC/C/15/Add.232                     والواردة يف الوثيقة     ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                                           تالحـظ اللجـنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق الواردة يف                  -   ٥٥١
  :                         الربوتوكول االختياري، وخباصة

                                    السن الدنيا للتجنيد الطوعي، حبكم             سنة     ١٦                                             سنة السن الدنيا للتجنيد اإللزامي وسن          ١٨            حتديـد سن      ) أ ( 
                                                                                               القانون، والنص على األحكام الالزمة لضمان امتثال هذا التجنيد للشروط الواردة يف الربوتوكول االختياري؛
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                                                                                             إدراج املـواد املتعلقة بقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف املناهج الدراسية املخصصة               ) ب ( 
               للقوات املسلحة؛

                                                                                   انون العسكري اجلاري وغريه من التشريعات ذات الصلة لرفع السن الدنيا للتجنيد                       إصـالح الق    ) ج ( 
  .     ً                                       عاماً على حنو ما صرح بذلك الوفد أثناء احلوار  ١٨     إىل   ١٦          الطوعي من 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

        التشريع

                                                 إلفادة بتعديل القانون العسكري لتجرمي انتهاكات                                                           ترحـب اللجـنة باملعلومـات الـيت قدمها الوفد ل           -   ٥٥٢
  :                                          ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق للسببني التاليني  .     ١٩٧٧                                              الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني باتفاقيات جنيف لعام 

                                                                                          ألن هـذا اإلصالح ال يشمل األفعال اليت تنتهك الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق                ) أ ( 
                               شتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛               الطفل املتعلق با

  )                                 القوات العسكرية وقوات االحتياط    (                                                         ألن احلكم الوارد يف الدستور ويف قانون القوات املسلحة            ) ب ( 
     ألداء   "                                                                جتنيد مجيع أبناء السلفادور ممن يتمتعون بكامل قواهم البدنية            ...                                بأنه جيوز، يف حالة الضرورة،       "        يقضـي   

  .                               خيفض إىل ما ال هناية شرحية سن اجملندين                         اخلدمة العسكرية، كفيل بأن 

                                                                                                     من أجل تعزيز التدابري الوطنية الدولية ملنع جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة                -   ٥٥٣
  :                                                          واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

        اجملموعات  /                         سنة يف القوات املسلحة      ١٥                                                       أن حتظـر صراحة حبكم القانون جتنيد األطفال دون سن             ) أ ( 
                                        املسلحة واشتراكهم املباشر يف أعمال القتال؛

                                                                                        أن حتظـر صراحة حبكم القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري بشأن جتنيد واشتراك               ) ب ( 
                       األطفال يف أعمال القتال؛

                جانب أو ضد                                                                              أو تؤسـس واليـة قضائية خارج اإلقليم يف حالة ارتكاب هذه اجلرائم من               ) ج ( 
                                                  شخص من مواطين الدولة الطرف أو تكون له صالت أخرى هبا؛

                                                                              أن تنص صراحة على  عدم قيام أفراد السلطة العسكرية بأي  فعل ينتهك احلقوق اجملسدة يف   ) د ( 
                                                                     الربوتوكول االختياري وذلك بصرف النظر عن صدور أي أمر عسكري يف هذا الصدد؛

                                                           م روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من أجل تعزيز                                           أن تـنظر يف التصـديق على نظا           ) ه ( 
                                  احلماية الدولية لألطفال من التجنيد؛
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  .                                                                                 أن تنظر يف التصديق على اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص  ) و ( 

                    رصد تنفيذ الربوتوكول

                                                        شارة إىل التوصية اليت اعتمدهتا بعد النظر يف التقرير                                                              تود اللجنة اإلعراب مرة أخرى عن قلقها وإعادة اإل         -   ٥٥٤
                                     بشأن مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان        ) CRC/C/15/Add.232 (                                            الـدوري الـثاين املقـدم مبوجب االتفاقية         

                                                               وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن والية مكتب وكيل            .                                         ومكتـب نائـب وكيل شؤون حقوق الطفل       
  .                                                            مل رصد تنفيذ الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل                     شؤون حقوق اإلنسان ال تش

           ، وبإدراج  CRC/C/15/Add.232                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصية الواردة يف الوثيقة            -   ٥٥٥
                                                                                                 مسـألة رصد تنفيذ الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، صراحة، يف والية مكتب وكيل        

  .               ؤون حقوق اإلنسان ش

                  خطة العمل الوطنية

      ١٩٩٢                                                                                              ترحـب اللجـنة باملعلومات املقدمة عن التدابري املختلفة اليت مت اختاذها لتنفيذ اتفاق السلم لعام         -   ٥٥٦
  .                                   والتصدي لآلثار اليت خلفها الرتاع املسلح

                    تمع املدين، باعتماد                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجمل            -   ٥٥٧
                     ومن أحكام اتفاق        ٢٠١٠-    ٢٠٠١  "           خطة العقد  "                                                        خطة عمل وطنية لتنفيذ الربوتوكول االختياري كجزء من         

  .                                                                                      اليت تتعلق بإعادة إدماج األطفال من ضحايا الرتاع يف اجملتمع وتقدمي املساعدات هلم                 ١٩٩٢               السـلم لعام    
                                                   أثر األطفال الذين اختفوا أثناء الرتاع ومجعهم                                      ً                              وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف أيضاً ببذل جهود القتفاء          

  .                       ً                                                                   بأسرهم، مىت كان ذلك ممكناً، وتوفري موارد مالية وبشرية كافية تسمح بتنفيذ هذا اجلزء من خطة العمل

               النشر والتدريب

  ا                                                                                                       ترحب اللجنة باملعلومات املتعلقة باملناهج الدراسية املخصصة للقوات املسلحة، وتعرب مع ذلك عن أسفه              -   ٥٥٨
  .                                                                                            لقلة املعلومات اليت حصلت عليها بشأن التدابري املتخذة لنشر الربوتوكول االختياري على مجيع أفراد الشعب

                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع املعلومات املتعلقة بالربوتوكول االختياري    -   ٥٥٩
                  إلجراء مناقشة عامة   )               وقوات االحتياط                   القوات العسكرية    (                                                 وأن تغتـنم فرصة إصالح قانون القوات املسلحة         

                                                                                   كما توصي الدولة الطرف بإعداد برامج للتثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول             .                  بشأن هذا املوضوع  
  .                                                                         االختياري لصاحل األطفال ومجيع الفئات املهنية املختصة اليت تعمل مع األطفال ولصاحلهم

                  اعتمادات امليزانية

                                                                     لعدم ختصيص االعتمادات الالزمة يف امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري، ال                              تعـرب اللجنة عن قلقها       -   ٥٦٠
                                                                                                                سـيما لـتوفري املساعدات الالزمة الستعادة األطفال الذين اشتركوا يف أعمال القتال صحتهم البدنية والنفسية،                
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            ً            ة القلق أيضاً لعدم ختصيص             ويساور اللجن  .  ٦           من املادة  ٣                                                 وإعادة إدماجهم يف اجملتمع على حنو ما تنص عليه الفقرة 
       ً     ً     تنفيذاً كامالً                                      هرماناس سريانو كروز ضد السلفادور                                                                    املوارد الالزمة لتنفيذ قرار حمكمة البلدان األمريكية يف قضية          

  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار ١  يف 

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد املالية والبشرية املالئمة لتنفيذ الربوتوكول االختياري             -   ٥٦١
  .                               ً     ً                         ً                 ار حمكمة البلدان األمريكية تنفيذاً كامالً وتوفري املوارد الالزمة أيضاً لصندوق احلماية   وقر

                              التعاون مع املنظمات غري احلكومية

                                                                                                      تعرب اللجنة عن أسفها لعدم التشاور مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف عملية صياغة التقرير              -   ٥٦٢
  .                 األويل للدولة الطرف

                                                                             لجنة بأن تشارك املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها جمموعات ورابطات        توصي ال -   ٥٦٣
                                                                                                           الشباب، يف صياغة التقارير القادمة، ويف تنفيذ الربوتوكول االختياري وتوصيات اللجنة، وكذلك يف العملية              

  .         التشريعية

  جتنيد األطفال-٢

               التجنيد الطوعي

                                                                                  اليت تلقتها أثناء احلوار واليت أفادت بأن القوات املسلحة مل جتند أي طفل يقل                                       ترحب اللجنة باملعلومات     -   ٥٦٤
                                                                             ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن املشاكل املرتبطة بنظام تسجيل املواليد،             .     ٢٠٠٠                  سنة منذ عام       ١٨          عمره عن   

  ، CRC/C/15//Add.232   (    ٢٠٠٤                                                                                    الـيت عينـتها جلنة حقوق الطفل أثناء النظر يف التقرير الدوري الثاين يف عام                
   .                                                     ، قد جتعل من الصعب معرفة سن اجملندين بالضبط يف بعض احلاالت )  ٣٤-  ٣٣         الفقرتان 

  :                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع التدابري وتعزيزها لضمان حتقيق ما يلي بفعالية -   ٥٦٥

     نيد؛                                                                          التثبت من صحة املستندات املتعلقة بسن الشخص اليت يتم تقدميها أثناء إجراءات التج  ) أ ( 

                                        سنة، حبكم القانون، ملا يعكس احلالة         ١٧    و   ١٦                                             إلغـاء التجنـيد الطوعي لألطفال البالغني          ) ب ( 
  .              القائمة بالفعل

                اإلفالت من العقاب

                                                                                                   يساور اللجنة قلق خاص إزاء انعدام املعلومات املتعلقة باإلجراءات املتخذة بصدد األشخاص املسؤولني              -   ٥٦٦
  .          االختياري                               عن ارتكاب أفعال خمالفة للربوتوكول

                                                                                          تطلب اللجنة معلومات عن اإلجراءات املتخذة بصدد األشخاص املسؤولني عن ارتكاب أفعال خمالفة           -   ٥٦٧
  .                  للربوتوكول االختياري
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                                                  التدابري املعتمدة لرتع السالح من األطفال وتسرحيهم        - ٣
                       وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

          م يف اجملتمع                                               تدابري نزع السالح من األطفال وتسرحيهم وإعادة إدماجه

                                                                                                      تعرب اللجنة عن أسفها لقلة املعلومات املقدمة بشأن التدابري والربامج املعتمدة لرتع السالح من األطفال             -   ٥٦٨
                                                                                               وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وخباصة األطفال الذين تضرروا باحلرب األهلية واألطفال من ضحايا األلغام 

  .          اجتماعية-                  ً                               اع املسلح خيلف آثاراً طويلة األجل تتطلب عناية نفسية            ً                   الربية، علماً بأن االشتراك يف الرت

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها القادم معلومات عن التدابري املعتمدة لرتع السالح من               -   ٥٦٩
   من                                                                                                     الضحايا وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وخباصة األطفال الذين تضرروا بالرتاع املسلح واألطفال              

                                                                               وتود اللجنة بشكل خاص احلصول على معلومات عن تنفيذ التدابري اليت قضت هبا               .                         ضـحايا األلغـام الربية    
  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار ١    يف                                هرماناس سريانو كروز ضد السلفادور                             حمكمة البلدان األمريكية يف قضية 

  املتابعة والنشر-٤

        املتابعة

                                                ً     ً           ابري املالئمة اليت تكفل تنفيذ التوصيات احلالية تنفيذاً كامالً،                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التد        -   ٥٧٠
                                                                                                                          وذلك بالقيام بأمور منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو هيئة مماثلة، وإىل وزير الدفاع والشرطة، وإىل الربملان،                  

  .                  إجراءات أخرى بشأهنا                                                                           وحكومات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، عند االقتضاء، للنظر فيها كما جيب واختاذ 

      النشر

ٍ               من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاٍق             ٢              من املادة     ٢                يف ضوء الفقرة     -   ٥٧١                                                                  
                                      ، وأن تنظر يف نشر التقرير واحملاضر                                 اليت قدمتها الدولة الطرف                   والردود اخلطية                                           واسـع لعامـة اجلمهور التقرير األويل        

                                                       وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل          .                                       املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة                           املوجـزة ذات الصلة و    
                                   ، والربملان، وعامة اجلمهور، مبا يف                                      بتنفيذه ورصده يف أوساط احلكومة        و                        بالربوتوكول االختياري         التوعية                إثارة النقاش و  

  .                    الشباب، ووسائل اإلعالم                                                     ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية باألمر، وجمموعات ورابطات 

  التقرير القادم-٥

                                                        ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من                                    من الربوتوكول االختياري    ٨              من املادة     ٢    ً            وفقـاً للفقرة     -   ٥٧٢
         من   ٤٤                                                 ني الثالث والرابع املقرر تقدميهما مبوجب املادة                  ها الدوري  ي                                                  املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقرير      

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ١                      اتفاقية حقوق الطفل، يف 
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 قطر: املالحظات اخلتامية

  ) CRC/C/SR.1130      انظر     (    ١١٣٠              يف جلستها    (CRC/C/OPSC/QAT/1)                                      نظرت اللجنة يف التقرير األويل لقطر        -   ٥٧٣
     حظات       املال     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦        مـايو    /         أيـار    ١٧              املعقـودة يف    
  .               اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

                                                                                                       ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف، وكذلك بردودها املكتوبة على قائمة املسائل               -   ٥٧٤
                                                                  كما تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد             ). CRC/C/OPSC/QAT/Q/1 (                       الـيت طرحتها اللجنة     
  .                                                      ترك بني الوزارات يف سبيل توفري معلومات إضافية أثناء احلوار                  الرفيع املستوى واملش

    ّ                                                                                                     وتذكّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية               -   ٥٧٥
              ة يف الوثيقة             والوارد     ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢                                                              السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير األويل للدولة الطرف يف          

CRC/C/15/Add.163.  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                      ترحب اللجنة باعتماد الدستور اجلديد الذي يعزز حقوق اإلنسان وحريات املواطنني كافة وحيمي بشكل  -   ٥٧٦
ّ                                              خاص األطفال، إذ ينّص على رعاية اليافعني ومحايتهم من االستغالل واإلمهال                  .  

    ١١              القانون رقم    (                                                            م الدولة الطرف بإعادة النظر يف أحكام القانون اجلنائي                                            وتـنوه اللجنة مع التقدير بقيا      -   ٥٧٧
   ).    ٢٠٠٤       لعام   ١٤            القانون رقم  (             وقانون العمل   )     ٢٠٠٤       لعام   ٢٣            القانون رقم  (                        وقانون اإلجراءات اجلنائية   )     ٢٠٠٤     لعام 

          ل األطفال                    بشأن حظر تشغي       ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٣              الصادر يف      ٢٢                                        وترحـب اللجنة باعتماد القانون رقم        -   ٥٧٨
ُ    وتدريبهم وإشراكهم يف سباقات اهلُُجن                                                           كما ترحب باستثمارات الدولة الطرف يف تطوير آالت حتل حمل مسابقي   .                              ُ

ُ                                                     ً             اهلُُجن، وجبهودها الرامية إىل استخدام هؤالء املسابقني اآلليني بدالً من األطفال ُ  .  

                                         والرعاية اإلنسانية، اليت تقدم خدمات                       ً                                                    وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها إزاء إنشاء الدار القطرية لإليواء          -   ٥٧٩
  .                                                       احلماية والرعاية والتأهيل لضحايا االجتار، ومن بينهم األطفال

     ً                                                                                             وأخرياً، ترحب اللجنة بإنشاء مكتبني مها مكتب حقوق اإلنسان لدى وزارة اخلارجية، واملكتب الوطين               -   ٥٨٠
                                                 ان يعمالن على التوعية بقضايا االجتار يف البشر                                                                      ملكافحة االجتار يف البشر لدى اجمللس األعلى لشؤون األسرة، اللذ         

  .                                   هبدف منع هذه الظاهرة ومساعدة ضحاياها
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

       التحفظ

                                                                                                             ترحـب اللجنة باملعلومات املتعلقة باعتزام الدولة الطرف إعادة النظر يف التحفظ العام الذي أبدته لدى                 -   ٥٨١
                                                                              وترى اللجنة أن الطابع العام هلذا التحفظ مثري للقلق فيما يتعلق مبدى توافقه مع هدف   .                     نضمامها إىل الربوتوكول ا

  .                          الربوتوكول االختياري ومقاصده

                                                                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف باالستعجال يف إعادة النظر يف الطابع العام لتحفظها بغية إلغائه أو                  -   ٥٨٢
  .    ١٩٩٣                                                              وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان عام                  ً       تضييق نطاقه، وفقاً إلعالن 

                                              تنسيق عملية تنفيذ الربوتوكول االختياري وتقييمها

ُ                                      حتـيط اللجنة علماً مبهام التنسيق والتنفيذ اليت يضطلع هبا اجمللس األعلى لشؤون اُألسرة، وإدارة الطفولة                 -   ٥٨٣                                                       ً               
                                               وتنوه مع التقدير بإنشاء جلنة تنسيق لتوطيد         .                                      ئة خرباء استشارية، هي جلنة الطفولة                                     التابعة لـه، وبتعاوهنما مع هي    

               بيد أن القلق     .                                                                                              التنسـيق والتعاون يف جمال قضايا األطفال، وخباصة بني اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين             
  .       الختياري                                                                يساور اللجنة ألن التنسيق ال يشمل مجيع اجملاالت اليت يتناوهلا الربوتوكول ا

                                                                                                      توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات إضافية لتعزيز جهودها الرامية إىل تنسيق عملية تنفيذ                -   ٥٨٤
               َ                  كما توصي الدولةَ الطرف باالستمرار   .                                                          الربوتوكول االختياري وتقييمها بواسطة اجمللس األعلى لشؤون األسرة

                                                 واملؤسسات اخلاصة من أجل تشجيع التنفيذ الكامل                                                            يف الوصل بني اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين         
  .                                    للربوتوكول االختياري يف مجيع أرجاء البلد

                  خطة العمل الوطنية

                                                                             ً                                    تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف تعمل على إعداد خطة عمل وطنية خاصة باألطفال، متابعةً للوثيقة املعنونة                   -   ٥٨٥
     ً                                                             علماً بالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية بشؤون االجتار يف                      وحتيط اللجنة    ). A/RES/S-27/2   " (                  عـامل صاحل لألطفال    "

                                                                                                                     األشـخاص الـيت يترأسها وزير اخلارجية، وباألعمال اليت تضطلع هبا اللجنة الفرعية املعنية باالجتار يف األشخاص، اليت                  
  .                             إجناز خطة العمل الوطنية     ُ         ً                                                                                  أُنشـئت الحقـاً ويترأسها اجمللس األعلى لشؤون األسرة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التأخر يف              
  .                                                                                 وتشدد اللجنة على أمهية إدراج مجيع القضايا اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري يف هذه اخلطة

                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل وضع خطة عمل وطنية خاصة باألطفال تكون  -   ٥٨٦
                                                            نفيذها بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مبا يف                             ً                              ذات أهداف حمددة زمنياً، وباعتماد هذه اخلطة وت       

                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص يف هذه اخلطة ملكافحة عمل األطفال             .                   ذلـك اجملتمع املدين   
                                         ً                                                    والقضاء على االجتار يف األطفال واستغالهلم جنسياً، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستخدامهم يف املواد اإلباحية، 
                                                                                                              مـع مـراعاة اإلعـالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدة يف املؤمترين العامليني األول والثاين ملكافحة                 
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                                                                                                     االسـتغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وبأن ختصص اعتمادات حمددة يف امليزانية وتضع آليات متابعة               
       بإجراء                                             الطرف، يف معرض وضع خطة العمل الوطنية،                                 كما توصي اللجنة الدولة       .                                    مالئمـة لتنفيذ هذه اخلطة بالكامل     

  .                                                                                             أحباث وتوفري بيانات إحصائية شاملة عن نطاق ظاهرة االجتار يف األطفال يف قطر وعن طبيعتها وأمناطها املتغرية

               النشر والتدريب

       ووزارة   )  و       اليونسك (                                                                                 ترحـب اللجـنة بالربنامج املشترك بني منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        -   ٥٨٧
                                                  كما تنوه مع التقدير بتعاون الدولة الطرف مع          .                                                                   التربية والتعليم لنشر املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل يف املدارس        

ّ                                مفوضـية األمـم املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسان وبالدورات التدريبية اليت قُّدمت يف نيسان                      ٢٠٠٥       أبريل   /                                                                ُ
                                                        غم هذه اخلطوات اإلجيابية للغاية، فإن اللجنة قلقة ألن قضية     ور  .                                              لألخصـائيني لـتعريفهم باتفاقية حقوق الطفل      

                                                                                                            االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك استخدام األطفال يف املواد اإلباحية، غري مطروحة كمسألة للنقاش العام                
  .                                                                        ً     يف اجملتمع القطري على النحو الوايف، وألن الوعي بقضايا االستغالل اجلنسي ليس كافياً بعد

                                                                                                      صـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري داخل اجملتمع                 تو -   ٥٨٨
                                                                                                              القطري، وخباصة بني األطفال واآلباء وغريهم من القائمني على الرعاية واألخصائيني العاملني مع األطفال وألجلهم،               

             وتوصي اللجنة   .                                 ألطفال واستخدامهم يف املواد اإلباحية                                                            وبـتعزيز هذه التدابري، هبدف منع وإهناء االستغالل اجلنسي ل         
                                                                                                         الدولـة الطـرف بالـنظر يف وضع استراتيجية إعالم وطنية ملكافحة مجيع أنواع االستغالل اجلنسي لألطفال، حبيث            

  .                                                                        ً       تتضمن محالت إعالم وتوعية واستخدام املناهج الدراسية ومواد تعليمية مصممة خصيصاً لألطفال

            مجع البيانات

                                                        ّ                                          تأسف اللجنة لقلة البيانات اإلحصائية عن عدد األطفال الذين متّ االجتار فيهم إىل قطر ومنها وداخلها، وعن عدد  -   ٥٨٩
                             بيد أهنا تالحظ أن البيانات       .                                                                                              احلـاالت املـبلغ عنها فيما يتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية              

ُ                                              قات اهلُُجن تتضمن بعض املعلومات عن االجتار يف األطفال وبيعهم                              املتعلقة باألطفال املستخدمني يف سبا ُ      .  

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات حتليلية متعمقة بشأن قضايا االجتار يف األطفال وبيعهم               -   ٥٩٠
      ناوهلا                                                                                                      وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وأن جتمع البيانات بشكل منهجي عن مجيع اجملاالت اليت يت               

                                                                                                          الـربوتوكول االختياري وتستخدم هذه البيانات لتقييم التقدم احملرز ووضع سياسات وبرامج لتعزيز تنفيذ               
               سنة وأن تكون   ١٨                                                        وينبغي أن تشمل البيانات مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن   .                   الربوتوكول االختياري

  .                                              مصنفة حسب اجلنس وفئات األطفال اليت حتتاج محاية خاصة

                   عتمادات يف امليزانية     رصد ا

                                                                                           تالحظ اللجنة أن هناك الكثري من اهليئات احلكومية الرمسية اليت تركز على قضايا الطفل، منها على سبيل  -   ٥٩١
  .                                                      ً                                                     املثال اجمللس األعلى لشؤون األسرة، وأن هذه اهليئات ختصص جزءاً من ميزانياهتا لتنفيذ الربوتوكول االختياري              

  .                               معلومات حمددة عن هذه االعتمادات                            بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر
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                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن اعتمادات امليزانية              -   ٥٩٢
  .                                       املرصودة لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري

 بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال حظر -٢

                               ائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة             القوانني واللو

                                                                                                         تعـرب اللجـنة عن تقديرها للدولة الطرف على ما تبذله من جهود يف سبيل جترمي بيع األطفال وبغاء                    -   ٥٩٣
                                                                  بيد أهنا تشعر بالقلق ألن أحكام القانون اجلنائي ال تتضمن مجيع             .                                             األطفـال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

                                                  من الربوتوكول االختياري، وال سيما نقل أعضاء         ٣              من املادة     ١                       له املدرجة يف الفقرة                              أغراض بيع األطفال وأشكا   
                                                                               ً         كما تالحظ مع القلق أن صياغة أحكام القانون اجلنائي فيما يتعلق بالبغاء تتضمن تفريقاً بني       .            ً         الطفل ابتغاًء للربح  

                                يف حني ميكن استدراج الذكور أو                                      ً                                          اجلنسـني، حيث ميكن استدراج اإلناث مثالً أو حتريضهن على ممارسة البغاء،             
  .                       حتريضهم على ممارسة الفجور

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل تعديل أحكام القانون اجلنائي حبيث تشمل               -   ٥٩٤
ً                      مجـيع أغـراض بيع األطفال وأشكاله، وال سيما نقل أعضاء الطفل ابتغاًء للربح                                    كما توصي اللجنة الدولة   .                                                            

ٍ                     من القانون اجلنائي بغية اعتماد هنٍج حمايد جتاه اجلنسني يف    ٢٩٧   و   ٢٩٦                         ادة النظر يف صياغة املادتني          الطرف بإع                                 
  .          جترمي البغاء

 اجلنائية/ الدعاوى اجلزائية-٣

                        من الربوتوكول االختياري ٣           من املادة  ١                                              الوالية القضائية يف اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

                                                 من القانون اجلنائي، والذي يقضي بأن الشخص          ١٨          يف املادة     "               التجرمي املزدوج  "    دأ                               تالحـظ اللجنة مع القلق مب      -   ٥٩٥
                                                                                            ً                    الـذي يرتكب جرمية خطرة أو بسيطة يف اخلارج ال ميكن معاقبته يف قطر إال إذا كان الفعل الذي ارتكبه خاضعاً للعقاب            

                                            الشرط يعرقل احملاكمة على اجلرائم املشار                                     وتشعر اللجنة بالقلق ألن هذا      .                         ُ                        مبوجب قوانني البلد الذي ارُتكب فيه هذا الفعل       
  .                          إليها يف الربوتوكول االختياري

َ                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا إللغاء شرط التجرمي املزدَوج كي تتسىن حماكمة اجلناة               -   ٥٩٦                                                               
  .                                يف قطر على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج

            تسليم اجملرمني

ّ                                       تسليم ال يتّم إال مبوجب اتفاق ثنائي وعلى أساس متبادل                          تالحظ اللجنة مع القلق أن ال -   ٥٩٧           .  

                                                                     ً                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا حبيث يتسىن تسليم اجملرمني استناداً إىل الربوتوكول               -   ٥٩٨
  .                                                       االختياري احلايل كأساس قانوين للتسليم فيما يتعلق هبذه اجلرائم
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  محاية حقوق الضحايا األطفال-٤

                                                                 عتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول          التدابري امل

                                                                                                   يسـاور اللجـنة القلـق لعدم وجود أحكام حمددة حتمي حقوق ومصاحل األطفال ضحايا االجتار أثناء                  -   ٥٩٩
ّ                  التحقيقات اجلنائية والدعاوى القضائية، وخباصة عندما يشارك هؤالء األطفال يف الدعاوى ملّدعني أ             ّ     و عندما يتّم                                                                                            

  .               استدعاؤهم كشهود

      من   ٨                                                                                               توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بضمان حتقيق االتساق التام بني أحكامها القانونية واملادة                   -   ٦٠٠
                                                                                                       الـربوتوكول االختياري للتأكد من حصول األطفال ضحايا االجتار على احلماية والرعاية الصحية واملساعدة              

  .                                                            ع عندما يكونون مشمولني يف التحقيقات اجلنائية والدعاوى القضائية                                  الوافية وخدمات إعادة اإلدماج يف اجملتم
                                                                                                              كمـا توصـي الدولة الطرف بأن تسترشد باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة                 

   ).  ٢٠ /    ٢٠٠٥                                 قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  (                                     باألطفال ضحايا اجلرائم والشاهدين عليها 

  .                              َ                                                  حب اللجنة مبا تقدمه املؤسسة القطَرية حلماية الطفل واملرأة من خدمات إىل الضحايا األطفال  تر -   ٦٠١

                                                 َ                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة إمداد املؤسسة القطَرية حلماية الطفل واملرأة باملوارد املالية                -   ٦٠٢
                               وكول االختياري، وبضمان توافق                                                                            والبشرية والتقنية الوافية كي يتسىن هلا االضطالع بأنشطتها مبوجب الربوت         

  .                                            هذه األنشطة التام مع أحكام الربوتوكول االختياري

ُ                                                      فـيما يـتعلق بإعـادة األطفال السودانيني مسابقي اهلُُجن السابقني إىل وطنهم، تنوه اللجنة مع التقدير       -   ٦٠٣ ُ                                            
                               القطرية بالتعاون مع اجمللس                                                                                     مبشروع التأهيل االجتماعي والنفسي هلؤالء األطفال الذي تقوم عليه اجلمعية اخلريية          

                                                                   بيد أن اللجنة قلقة ألن هذا النوع من اخلدمات ال يتوفر إال يف سياق مشاريع   .                                  الوطين حلماية الطفولة يف السودان    
  .                                                                            حمددة وألن فرادى األطفال الذين يطلبون املساعدة ال حيصلون إال على عدد حمدود من اخلدمات

                                                          لة وتعزيز جهودها لتوفري ما يكفي من مساعدات التأهيل                                                توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواص        -   ٦٠٤
                                                                                                           وخدمـات إعادة اإلدماج االجتماعي، مبا يف ذلك الرعاية النفسية والطبية وإسداء املشورة والتعليم، جلميع               

ِ        ُ                                الضـحايا األطفال الذين استخِدموا أو ُيستخدمون مسابقني للهجن                     َ                        وتوصي الدولةَ الطرف مبواصلة إعادة       .                          
                                                                                            إىل أوطاهنم وباختاذ كل التدابري الضرورية إلعادهتم إىل أسرهم عندما يكون ذلك يف مصلحة                           هؤالء األطفال 
                                                                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التعاون مع البلدان املعنية يف هذا الصدد، وبالتماس               .              الطفل الفضلى 

  .                                              املساعدة التقنية من جهات شىت، من بينها اليونيسيف

                                                              ً         خط ساخن هاتفي موجه لألطفال ضحايا العنف وسوء املعاملة، خيضع حالياً لسلطة                   ترحب اللجنة بإنشاء -   ٦٠٥
          َ َ                                                                                                             املؤسسة القَطَرية حلماية املرأة والطفل، إال أنه يساورها القلق إزاء الدور غري الواضح هلذا اخلط الساخن وإزاء ما                  

  .             ألغراض االستغالل             ً                       ً                                إذا كان متاحاً بيسر لألطفال األكثر عرضةً للمخاطر، كاألطفال ضحايا االجتار 
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                                                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي الدعم املايل والتقين للخط الساخن املخصص لألطفال ضحايا               -   ٦٠٦
             كما توصي جبعل   .                                                                             العنف واالستغالل، حبيث يتسىن احلفاظ على هذه اخلدمة وتوسيع نطاقها لتشمل البلد برمته

                                                      ثالثة أرقام حبيث ال يلزم للخدمة أو الطفل دفع مثن                       ً                          َّ                   هـذا اخلـط جمانياً وبتحديد رقم هاتفي لـه مكوَّن من            
                                         َ َ                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدعم املؤسسة القَطَرية حلماية          .                                                         املكاملة، وأن يتيح اخلط خدمة هاتفية على مدار الساعة        

         صال به،                                                     ً      ً                                               املرأة والطفل لضمان إحاطة األطفال، وخباصة أكثرهم هتميشاً، علماً بوجود هذا اخلط الساخن وبكيفية االت              
  .                                                                                            وأن يواصل هذا اخلط إتاحة إمكانية احلصول على العالج الطيب والنفسي املناسب وغري ذلك من اخلدمات لألطفال

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

                                                           التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

                                     ، بشأن حظر تشغيل األطفال وتدريبهم         ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٣              الصادر يف      ٢٢                       اللجنة بالقانون رقم            تـنوه    -   ٦٠٧
ُ                                                            ً                                    وإشـراكهم يف سباقات اهلُُجن، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء األدلة اليت تشري إىل أن قطر كان بلداً وجهة لألطفال                     ُ                    

  .    انون                                                              ضحايا االجتار، ال سيما الستخدامهم مسابقني للهجن، قبل اعتماد هذا الق

                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ التدابري الضرورية كافة لتنفيذ القانون املتعلق حبظر تشغيل                 -   ٦٠٨
      ً  تنفيذاً   )     ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٣              الصادر يف      ٢٢              القانون رقم    (                                             األطفال وتدريبهم وإشراكهم يف سباقات اهلجن       

                                مليات تفتيش مفاجئة يف سباقات         ً                                                                  فعـاالً لضـمان عدم استخدام األطفال مسابقني للهجن، وبأن تضطلع بع           
                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مالحقة مجيع اجلناة، ومنهم األشخاص املسؤولون عن االجتار يف   .     اهلجن

   ٣              من املادة     ١                                                                                              األطفال وتشغيلهم مسابقني للهجن، وإحالتهم إىل القضاء على اجلرائم املشار إليها يف الفقرة              
                                                                    ا يتعلق باملنع، توصي اللجنة الدولة الطرف بتبادل ممارساهتا احلسنة من خالل     وفيم  .                      من الربوتوكول االختياري

                                                     كما توصيها بتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات         .                                                     الـتعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف منطقة اخلليج       
  .   هلجن                                                                                 مفصلة عن نتائج تنفيذ القانون املتعلق حبظر تشغيل األطفال وتدريبهم وإشراكهم يف سباقات ا

  املساعدة والتعاون الدوليان-٦

     املنع

ِ َ                                                                                  إن اللجنة، إذ تالحظ ِكَبر عدد العمال املهاجرين يف الدولة الطرف، وخباصة وضع العامالت يف اخلدمة                 -   ٦٠٩                    
  .                                                                                                              املرتلية اهلامشي يف اجملتمع، يساورها القلق إزاء حالة أطفال العمال املهاجرين ووضعهم اهلش يف اجملتمع القطري               

                ً                                     ُ                         ً               لجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة األطفال ضحايا االجتار، الذين ُيستخدمون مسابقني للهجن مثالً، واملعرضني             وتشعر ال 
                                                                    وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تصادق بعد على بروتوكول منع             .                                  بشـكل خاص جلميع أشكال االستغالل     

                                    َّ    تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة                                                       ِّ    وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل ال
   ).    ٢٠٠٠ (               العابرة للحدود 

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة ملعاجلة حالة الفئات الضعيفة من األطفال، كأطفال               -   ٦١٠
  ي     وتوص  .                                                                                           العمـال املهاجـرين أو األطفال ضحايا االجتار، املعرضني بشكل خاص إىل شىت أصناف االستغالل              
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                                                                                                           اللجـنة الدولـة الطرف بتكريس موارد بشرية ومالية وافية لتنفيذ برامج حلماية حقوق األطفال املعرضني                
                  كما توصي اللجنة     .                                                                                  للمخاطر، مع إيالء اهتمام خاص حلصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم          

                            ار باألشخاص، وخباصة النساء                                                                                 الدولـة الطـرف بالنظر يف املصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجت            
   ).    ٢٠٠٠ (             ِّ                                       َّ                    واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود 

              إنفاذ القانون

                                                                                                               تنوه اللجنة مع التقدير تعدد االتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم اليت أبرمتها الدولة الطرف للتعاون يف                -   ٦١١
  . ن               جمايل القضاء واألم

                                                                                                   تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التعاون على املستوى الثنائي واإلقليمي واملتعدد              -   ٦١٢
                                                                                                         األطراف يف جمال املنع والكشف والتحقيق واملقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن أفعال تتضمن بيع األطفال وبغاء               

                                           مع وكاالت إنفاذ القانون يف الدول اليت تواجه                                                     األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وخباصة التعاون
  .                  مشاكل يف هذا امليدان

  املتابعة والنشر-٧

        املتابعة

                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،               -   ٦١٣
                            لديات، عند االقتضاء، بغرض                                                                              وذلـك بطـرق تشمل إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الشورى والب            

  .                                             دراستها املناسبة واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

       النشر 

                                                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير األويل والردود املكتوبة اليت قدمتها الدولة الطرف                -   ٦١٤
                          اجلمهور ومنظمات اجملتمع                                        اليت اعتمدهتا على نطاق واسع لعامة       )                 املالحظات اخلتامية  (                        والتوصيات املتعلقة هبا    

              شبكة اإلنترنت،   )                      على سبيل املثال ال احلصر (                                                       املدين ومجعيات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بوسائل منها 
  .                                                           إلثارة النقاش والتوعية بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-٨

                                         ُ             االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج                          من الربوتوكول      ١٢              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة    -   ٦١٥
                                                                      َّ                                       معلومـات إضـافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الثاين املقرَّر تقدميه مبوجب اتفاقية                

  .             من االتفاقية  ٤٤                ً         حقوق الطفل، وفقاً للمادة 
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 أوزبكستان: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١١٣٥   و    ١١٣٣          يف جلستيها   ) CRC/C/104/Add.6 (                   الثاين ألوزبكستان                                  نظرت اللجنة يف التقرير الدوري     -   ٦١٦
CRC/C/SR.1133 و    SR.1135(     املعقودة يف       ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٩                ، املعقودتني يف ،              

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢

  املقدمة�ألف 

                                                    َّ                       الطرف تقريرها الدوري الثاين، وكذلك بالردود اخلطية املفصَّلة على قائمة املسائل                                   ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة       -   ٦١٧
(CRC/C/UZB/Q/2)          كما ترحب باحلوار البناء الذي دار        .                ً                                           ، الـيت قدمت وصفاً أوضح حلالة األطفال يف الدولة الطرف                                     

  .           خالل املناقشة

 أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي �باء 

  :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -   ٦١٨

  ،     ٢٠٠١                                                                                         املعلومات املقدمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية، اليت اعتمدت يف عام                 ) أ ( 
                                     واليت تستند إىل توصيات جلنة حقوق الطفل؛

ّ                                املعلومات املقدمة حول سّن قانون بشأن ضمانات حقوق الطفل؛  ) ب (                        

  .                                         ن إمكانية إنشاء مكتب أمني مظامل معين باألطفال            إعالن الوفد ع  ) ج ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

                             من شواغل وما قدمته من                                                                                    تالحـظ اللجـنة مـع االرتياح أنه تتم معاجلة خمتلف ما أعربت عنه اللجنة               -   ٦١٩
         وذلك من    ) CRC/C/41/Add.8 (                                              لدى النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف،          ) CRC/C/15/Add.167 (        توصيات  

                                                                             ومع ذلك، مل تتم على النحو الوايف متابعة التوصيات املتعلقة بأمور منها              .                                     خـالل التدابري والسياسات التشريعية    
                                                                  ز، وسوء معاملة األطفال واالعتداء عليهم، ومحاية األطفال الالجئني                                                      اعـتماد قـانون شامل للطفل، وعدم التميي       

                                           وتالحظ اللجنة أنه قد أعيد التأكيد على         .                                                                واملشردين وأطفال الشوارع، وعمل األطفال، وإدارة قضاء األحداث       
   .                                    هذه الشواغل والتوصيات يف هذه الوثيقة
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                                           ا من جهود ملعاجلة تلك التوصيات الواردة                                                                حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما يف وسعه           -   ٦٢٠
                                                                                                 يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل، اليت مل يتم تنفيذها بعد، وأن تعاجل قائمة الشواغل الواردة يف هذه 

  .                                         املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

                   التشريعات والتنفيذ

                                                         لدولة الطرف إلدخال تعديالت على القوانني، مثل مراجعة التشريع                ً                    حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا ا -   ٦٢١
       كمشروع  (                                                                                                 احلايل املتعلق مبكتب أمني املظامل، وخمتلف مشاريع القوانني اليت أعدها املركز الوطين حلقوق اإلنسان               

ّ              ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم سّن قوانني جديدة  )                               القانون بشأن ضمانات حقوق الطفل                              .  

                                                                                           جنة الدولة الطرف بأن تستكمل يف أقرب وقت ممكن جهودها التشريعية احلالية الرامية إىل                       توصي الل  -   ٦٢٢
      ، وأن  )                  ً                                  من خالل القيام، مثالً، باعتماد قانون ضمانات حقوق الطفل (                   ً                    جعل القانون متطابقاً مع أحكام االتفاقية 

  .                                              ً     ً             تكفل، بذلك، إدماج مبادئ وأحكام االتفاقية إدماجاً كامالً يف قوانينها

                                                                                                          كمـا توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفر املوارد املالية والبشرية الكافية للتطبيق الفعال                 -   ٦٢٣
  .                   ً                للقوانني اجلديدة وفقاً ألحكام االتفاقية

                           التنسيق وخطة العمل الوطنية

         دة يف عام                      ً                                                                            بينما حتيط اللجنة علماً خبطة العمل الوطنية الرامية إىل تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل املعتم              -   ٦٢٤
                ً                وحتيط اللجنة علماً مبجلس الوزراء،   .                                                             ، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذه اخلطة ال تغطي النطاق الكامل لالتفاقية    ٢٠٠١

                               ومن اجملاالت املثرية للقلق بصفة       .                                             ً      ً                                لكنه يساورها قلق ألن الدولة الطرف ال تنتهج هنجاً متسقاً إزاء تنفيذ االتفاقية            
   .                                                              كومة الوطنية واحلكومات احمللية املسؤولة عن القضايا املتعلقة بالطفل                            خاصة جمال التنسيق بني مكاتب احل

                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتعاون مع اجملتمع املدين، خطة عمل وطنية للتنفيذ الكامل                -   ٦٢٥
             امة يف دورهتا                           اليت اعتمدهتا اجلمعية الع     "                 عامل مالئم للطفل   "                    ً                                   لالتفاقـية تـراعي أموراً منها خطة العمل املعنونة          

                      ً                                               ، وذلك بوسائل منها مثالً توسيع نطاق خطة العمل الوطنية احلالية               ٢٠٠٢      مايو   /                              االسـتثنائية املعقودة يف أيار    
                                                                  كما حتث اللجنة الدولة الطرف إما على إنشاء هيئة مشتركة بني             .                                        لتشـمل مجـيع مبادئ وأحكام االتفاقية      

                                                    لتنسيق مجيع األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وتزويدها                                               الوزارات أو إسناد والية واضحة هليئة ضمن إدارهتا، 
  .                             مبا يلزم من موارد بشرية ومالية

             الرصد املستقل

                                                                                                   ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن مكتب أمني املظامل يتلقى ويعاجل شكاوى عن انتهاكات حقوق                -   ٦٢٦
                                                  فاية املوارد املالية والبشرية ملكتب أمني املظامل،                                                                             الطفل، ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما أبلغ عنه من عدم ك            

   .                                               ً             وألنه قد ال يكون مؤسسة وطنية مستقلة بالكامل وفقاً ملبادئ باريس
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                     قرار اجلمعية العامة    (                                                       ً                         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور مكتب أمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس              -   ٦٢٧
                                بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان       )     ٢٠٠٢ ( ٢          عام رقم                                   ، مع مراعاة تعليق اللجنة ال      )          ، املـرفق     ١٣٤ /  ٤٨

                                  ، وبأن توفر الدولة الطرف ملكتب أمني  )CRC/GC/2002/2 (                                            الوطنـية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل   
                                                                   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز خربة املكتب ملعاجلة            .                                           املظـامل املوارد البشرية واملالية الكافية     

                                                                                            يقدمها األطفال أو من ينوب عنهم؛ وضمان أن يكون اإلجراء املتبع ملعاجلة هذه الشكاوى                             الشـكاوى اليت  
ً                                            َّ  ً                                             إجراًء يراعي ظروف الطفل، وأن يكون الوصول إليه ميسَّراً؛ وأن تواصل السعي إىل إنشاء مكتب أمني املظامل      

  .   طفل                                                                    املعين باألطفال على النحو املتوخى يف مشروع القانون املتعلق بضمانات حقوق ال

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                                                                                                   ترحب اللجنة باملعلومات الواردة عن الزيادة امللحوظة يف املوارد املخصصة يف امليزانية للرعاية الصحية، والتعليم                -   ٦٢٨
       ؤد إىل                                                                                                                           مـا قبل املدرسي والتعليم االبتدائي، إال أهنا تشعر بالقلق ألن املوارد املالية املخصصة يف امليزانية هلذه األغراض مل ت                   

  .                                                                                  حدوث حتسينات ملحوظة ولعدم كفاية املوارد املالية املخصصة لبعض اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

   مبا  (                                                                                                 تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ختصيص املوارد يف ميزانيتها لتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية              -   ٦٢٩
                  كما توصي اللجنة     .                        ذلك، يف تقريرها املقبل                                     وتقدمي معلومات مفصلة عن نتائج        )  ٤                            يـتوافق مع أحكام املادة      

                                                                                                    الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان أن يتم إنفاق املوارد املخصصة يف امليزانية بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية 
   .                              بغية إجراء التحسينات الضرورية

            مجع البيانات

                                      ع البيانات وذلك، على سبيل املثال،                                                                      ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني عملية مج          -   ٦٣٠
                                                                                                            مـن خالل وضع قائمة باملؤشرات الواجب استخدامها على خمتلف املستويات، ولكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن                 

                                                سنة واملتعلقة باحلقوق الواردة يف االتفاقية، ال يتم   ١٨                                                         البـيانات املصنفة بشأن األشخاص الذين يقل عمرهم عن          
  .                                                                تخدامها بفعالية لتقييم التقدم احملرز ووضع السياسات لتنفيذ االتفاقية                     مجعها بصورة منهجية واس

                                                                                                   حتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها لوضع نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة                -   ٦٣١
  يف                                سنة كأساس لتقييم التقدم احملرز   ١٨                                                       جبميع جماالت االتفاقية لتشمل مجيع األشخاص الذين يقل عمرهم عن 

                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس   .                                                       إعمال حقوق الطفل واملساعدة يف وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية
    ).          اليونيسيف (                                                                     املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                      التدريب ونشر االتفاقية

                                 ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر        .                    ة إعالمية وتدريبية                                                   ترحـب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتنظيم أنشط        -   ٦٣٢
                                                                                                   بالقلق لعدم وجود برنامج منتظم للتدريب، فيما يبدو، وألن األطفال واجلمهور العام، وكذلك العديد من املهنيني 

  .      فيها                                        ً      ً                                                  العاملني مع الطفل ومن أجله، غري ملمني إملاماً كافياً بأحكام االتفاقية وبالنهج القائم على احلقوق املتجسد
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  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٣٣

                                                       ً                    تعزيز محالت التوعية العامة باالتفاقية تستهدف اجلمهور عموماً واألطفال بصفة خاصة؛  ) أ ( 

                                                                                              وضع برنامج تدرييب منهجي بشأن مبادئ االتفاقية وأحكامها على املستويني الوطين واحمللي، يكون               ) ب ( 
                                                                                          العاملني مع األطفال ومن أجلهم وال سيما املعلمني، والقضاة، والربملانيني وموظفي إنفاذ                  ً                     موجهـاً حنـو مجيع املهنيني     

                                                                                                                القوانـني وموظفـي اخلدمـة املدنـية والعاملني اإلداريني احملليني والسلطات واللجان احمللية واملوظفني العاملني يف                 
  .                  املرشدون االجتماعيون                                                        املؤسسات املعنية واملوظفني الصحيني، مبن فيهم األطباء النفسيون و

  تعريف الطفل-٢
 )من االتفاقية ١املادة (

     ً                        عاماً للبنات والبنني على       ١٨                                                                              ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن احلد األدىن لسن الزواج سيتحدد ب                -   ٦٣٤
  .                                                   السواء على النحو املوصى به يف املالحظات اخلتامية السابقة

  .                                عجيل يف تعديل تشريعاهتا هلذه الغاية                             توصي اللجنة الدولة الطرف بالت -   ٦٣٥

  مبادئ عامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                       ينص على أن مجيع األطفال متساوون أمام القانون وأنه يكفل     ١٩٩٢                               بينما تالحظ اللجنة أن دستور عام  -   ٦٣٦
                                           شريع حمدد ملنع التمييز ولتدين مستوى وعي                                                                            لألطفال احترام حقوقهم دون متييز، فإهنا تشعر بالقلق لعدم وجود ت          

  .                                                                 القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القوانني باملعايري الدولية ملكافحة التمييز

                                                                                           كما يساور اللجنة قلق إزاء استمرار أوجه التفاوت يف التمتع حبقوق الطفل، وال سيما فيما خيص األطفال  -   ٦٣٧
                                                  ً         جئني، واألطفال ملتمسي اللجوء، واألطفال املشردين داخلياً،                                                    املنـتمني ألضـعف اجملموعـات مثل األطفال الال        

                                                                                             واألطفال املعوقني، واألطفال الذين مت التخلي عنهم، واألطفال املودعني يف مؤسسات، واألطفال الذين يعيشون يف 
  .           االقتصادية-                                                  املناطق اليت تعاين من مشاكل تتعلق بالتنمية االجتماعية 

  ،  )propiska (                                                                 اللجنة تشعر بالقلق إزاء مواصلة تطبيق نظام إجباري لتسجيل املقيمني     ً                     وفضـالً عن ذلك، ال تزال      -   ٦٣٨
  .                                                                               ً      ألنه يؤثر على التمتع بعدد من حقوق وحريات الطفل ويضعه يف ظروف يكون فيها أكثر تعرضاً للخطر

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٣٩

                            ً                                 على النحو الذي أوصت به أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء                                                   اعـتماد تشريعات حمددة مناهضة للتمييز،       ) أ ( 
  ؛ ) ٩         ، الفقرة CERD/C/UZB/CO/5   (    ٢٠٠٦      أبريل  /                                                     على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة يف نيسان
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                                                                                     اختاذ التدابري الالزمة لضمان متتع مجيع األطفال حبقوقهم وحرياهتم دون أي متييز حبكم األمر الواقع؛  ) ب ( 

                إىل تقييد حقوق     ) propiska (                                                           ضـمان أال يـؤدي النظام احلايل اإلجباري لتسجيل املقيمني             ) ج ( 
                األطفال وحرياهتم؛

                                                                              ما هو ضروري من التدابري االستباقية ملكافحة التمييز اجملتمعي، وال سيما ضد              )    مجيع (      اختاذ    ) د ( 
                                   طفال املعوقني، واألطفال الذين يتم                                                           ً               الفتـيات، واألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخلياً، واأل        

                                                                                                         التخـلي عـنهم واألطفـال املودعـني يف مؤسسات والذين يعيشون يف مناطق تعاين مشاكل تتعلق بالتنمية                  
                                                             االقتصادية وذلك بوسائل منها تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور؛-          االجتماعية 

                     مجيع أشكال التمييز؛                                                تنظيم محلة شاملة لتثقيف اجلمهور من أجل منع ومكافحة    ) ه ( 

        والقضاة  )Mahalla (                                                                    االضـطالع بأنشـطة تدريبية لصاحل السلطات احمللية، واللجان احمللية             ) و ( 
  .                                                              واحملامني وموظفي إنفاذ القوانني بشأن املعايري الدولية ملكافحة التمييز

                  والربامج ذات الصلة                                                                       وتكرر اللجنة طلبها بتضمني التقرير الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري  -   ٦٤٠
                                                                                                               باتفاقـية حقوق الطفل واليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام                 

                                                                                                    املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع                   ٢٠٠١
   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١               بشأن الفقرة ١                              مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

                     ً                                                                                      بيـنما حتيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف إدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف التشريعات الداخلية،                 -   ٦٤١
               حترام كامل يف                                                                                                      فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ ال ينعكس حىت اآلن، يف التشريعات وهو ال حيظى، فيما يبدو، با                 

   .                املمارسة العملية

                                                                                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف التشريعات احمللية املتعلقة بالطفل،                 -   ٦٤٢
                                                                                                   وذلـك مـن خالل إدراجه يف مجلة تشريعات منها مشروع القانون املتعلق بضمانات حقوق الطفل، وتشجع الدولة      

                                                                          يف اجملتمع ككل وال سيما يف صفوف الوالدين واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم                          الطرف على تعزيز هذا املبدأ
  .                                                          واللجان احمللية بوسائل منها القيام حبمالت لتثقيف وتوعية اجلمهور   ))  ب (  ١٨            انظر الفقرة  (

                  احترام آراء الطفل

        ُّ                           الطفل حتدُّ من احترام آرائه داخل                                                                               تكـرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن املواقف اجملتمعية التقليدية إزاء             -   ٦٤٣
  .                                                  األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات ويف اجملتمع بشكل عام

  :                     من االتفاقية، مبا يلي  ١٢                                       ً              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً ألحكام املادة  -   ٦٤٤

ّ    تعزيز وتيسري احترام آراء الطفل ومشاركته يف مجيع األمور اليت متّسه؛  ) أ (                                                           
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                                                                   ضمان إتاحة الفرصة للطفل لالستماع إليه يف أية إجراءات قضائية وإدارية؛  ) ب ( 

                                                                                                  توفـري املعلومات التثقيفية جلهات منها اآلباء واألمهات واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم                ) ج ( 
        ملشاركة؛                                                                ، واللجان احمللية واجملتمع ككل بشأن حق الطفل يف مراعاة آرائه وحقه يف ا  )) ب (  ١٨            انظر الفقرة  (

                                                                              إجراء استعراض منتظم ملدى مراعاة آراء األطفال وأثر ذلك على السياسات والربامج وعلى   ) د ( 
  .             األطفال أنفسهم

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                                                 ضة على استصدار شهادة الوالدة مما يؤثر بصفة خاصة على األسر                                                  يساور اللجنة قلق إزاء الرسوم املفرو      -   ٦٤٥
  .                                                                الفقرية، وألن أسر الالجئني تواجه صعوبات خاصة عندما حتاول تسجيل أطفاهلا

                                                                             ً                     حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل األطفال فوراً بعد                 -   ٦٤٦
                                                                      طرف على ضمان أن تكون التشريعات الوطنية اليت تنظم عملية تسجيل                                      كما حتث اللجنة الدولة ال      .      والدهتم

                                                                         من االتفاقية، وأن تلغي ممارسة تقاضي الرسوم إلصدار شهادات امليالد،            ٧                                    املواليد متطابقة مع أحكام املادة      
  .                             وضمان التنفيذ الكامل هلذا احلظر

            احلق يف احلياة

                 ُ                                       أن األطفال الذين قُتلوا أثناء األحداث اليت وقعت يف آندجيان يف                                          يساور اللجنة قلق إزاء التقارير الواردة بش -   ٦٤٧
   .                                            ، وإزاء عدم إجراء حتقيقات مستقلة يف هذه احلاالت    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١٤   و  ١٣

      ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٤    و   ١٣                                                                             حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء جلنة مستقلة للتحقيق يف أحداث يومي              -   ٦٤٨
                                                                     ً              إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،                                            يف آندجيان، وعلى توجيه دعوة      

  .                                                                                   وغريه من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين قدموا طلبات حمددة لزيارة هذا البلد

             محاية اخلصوصية

                             صوصية فيما يتعلق باملراسالت                      منه احلق يف اخل      ٢٧                                                      بيـنما تالحـظ اللجنة أن الدستور يكفل يف املادة            -   ٦٤٩
                                                                                                                   واملكاملات اهلاتفية، فإهنا تشعر بالقلق لعدم توفر معلومات عن القواعد واللوائح واملمارسات املتعلقة حبماية هذا               

  .                                           احلق، وال سيما بالنسبة لألطفال املودعني يف مؤسسات

                      لوائح واملمارسات وعن                                                                             توصـي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات حمددة عن هذه القواعد وال            -   ٦٥٠
  .                                                                  إجراء تقدمي ومعاجلة الشكاوى يف حالة حدوث انتهاكات هلذه احلقوق يف اخلصوصية
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                                  التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة

                     ً                                                                                       بيـنما حتـيط اللجنة علماً باخلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                  -   ٦٥١
                                                                                        نسانية أو املهينة، فإهنا تشعر بقلق عميق إزاء التقارير العديدة اليت تشري إىل تعذيب وإساءة                               العقوبة القاسية أو الالإ   

                                                                                     ً                               معاملة أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وإزاء التقارير اليت تفيد بعدم بذل الدولة الطرف جهوداً كافية للتحقيق                 
                                       ر اللجنة قلق إزاء تعريف التعذيب الوارد         كما يساو  .                                                  يف ادعاءات التعذيب ومالحقة مرتكيب هذه األفعال املزعومني

                                                                                                  يف القانون اجلنائي للدولة الطرف، والذي يسمح، فيما يبدو، بتفسريه تفسريات خمتلفة من قبل السلطات القضائية 
  .                              والسلطات املعنية بإنفاذ القوانني

  :                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -   ٦٥٢

                                                  اجلنائي بغية ضمان التفسري املتسق لتعريف التعذيب من                                تعديل األحكام ذات الصلة يف قانوهنا  ) أ ( 
                                                                                              جانب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانني، على النحو الذي أوصت به جلنة مكافحة التعذيب واللجنة 

  ؛ )CCPR/CO/83/UZB   وCAT/C/CR/28/7 (             على التوايل     ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٢                          املعنية حبقوق اإلنسان يف عامي 

                                                                        ية منهجية على املستويني الوطين واحمللي موجهة حنو مجيع املهنيني العاملني                              تنفيذ برامج تدريب    ) ب ( 
                                                 واللجان احمللية، بشأن منع التعذيب وغريه من ضروب سوء    ))  ب (   ٦٣٣            انظر الفقرة  (                    مع األطفال ومن أجلهم 

                     املعاملة واحلماية منه؛

                  ثامنة عشرة، واختاذ                                                            إجراء حتقيقات يف ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة األشخاص دون سن ال  ) ج ( 
                                             مجيع التدابري إلحالة املرتكبني املزعومني إىل القضاء؛

                                                                                               تنفـيذ خطـة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التعذيب، وإيالء اهتمام خاص للتدابري                ) د ( 
  .               املتعلقة باألطفال

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ١٩؛ واملواد من ١١ إىل ٩واد من ؛ وامل١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥؛ واملادة ٢١إىل 

                                     االنفصال عن الوالدين والرعاية البديلة

                                   ً     ً                                                    تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن عدداً كبرياً من األطفال، وال سيما من املعوقني، يتم التخلي عنهم أو  -   ٦٥٣
                                                                  كما تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن الرعاية يف شكل احلضانة             .                              اب أخرى، من البيئة األسرية    ُ             ُيحرمون، ألسب 

    كما   .                                                                                          ٍ                    أو غريهـا من أشكال الرعاية البديلة اليت تقوم على البيئة األسرية غري معمول هبا أو متاحة بشكل كافٍ                  
               ً              ألن األطفال غالباً ما يودعون يف                                                                           يسـاور اللجـنة قلـق إزاء العدد الكبري من األطفال املودعني يف مؤسسات، و         

              ويساور اللجنة   .                                                                         ً          مؤسسات ألن آباءهم وأمهاهتم يعانون من العوز أو ألهنم هاجروا إىل بلدان أخرى حبثاً عن العمل
          كما تالحظ    .         ً                                                                                        قلـق أيضـاً إزاء نوعية الرعاية املقدمة إىل األطفال املودعني يف مؤسسات وظروف معيشتهم فيها               
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                                                                                        ليات فعالة أمام األطفال لإلبالغ عن شواغلهم وتقدمي الشكاوى فيما يتعلق بإيداعهم يف                                       اللجنة بقلق عدم توفر آ    
  .                                                                              املؤسسات، وكذلك عدم وجود تدابري للمتابعة لدعم األطفال الذين يغادرون مؤسسة الرعاية

  :                                     حتث اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٥٤

                                              ة للحد من حاالت التخلي عن الطفل وحرمانه                                                     اعتماد استراتيجية شاملة وتتخذ تدابري فعال       ) أ ( 
                                                ً                                                          مـن بيئته األسرية وجتنب حدوثها وذلك بوسائل منها مثالً وضع برامج جمتمعية على املستوى احمللي، مبا يف                  
                                                                                            ذلك الربامج اليت هتدف إىل احلد من الفقر وتوفري اخلدمات اليت ميكن للوالدين الوصول إليها، وبرامج تدريب 

                                                   لوالدين وتقدمي املشورة إليهم، وخدمات الوساطة األسرية؛                 الوالدين وتوجيه ا

                                                                                        وضع سياسات وإجراءات لضمان تلقي األطفال، عند الضرورة، لرعاية بديلة مناسبة حتترم              ) ب ( 
                        بالكامل أحكام االتفاقية؛

                                                                                              القـيام، لدى تنفيذ القانون املتعلق بضمانات حقوق الطفل، بضمان احترام مبادئ االتفاقية               ) ج ( 
ـ                                                                                                             يما فـيما يتعلق بالبيئة األسرية، والتبين، والسلطة األبوية، والوصاية القانونية، واإليداع لدى أسرة                     وال س

                         حاضنة، واإليداع يف مؤسسات؛

                                                                                                          اختاذ التدابري لزيادة وتعزيز الرعاية احلاضنة، وال سيما يف منازل حاضنة يف بيئة تشبه البيئة األسرية                  ) د ( 
                                                           ئمة على األسرة، وبأال يتم إيداع األطفال يف مؤسسات إال كمالذ أخري؛                             وغريها من الرعاية البديلة القا

                                                                                        ضمان أن تكون قرارات إيداع األطفال يف مؤسسات ملدة حمددة من الزمن وأن يتم بصورة                   ) ه ( 
                                                                             دورية مراجعتها لتقييم إمكانية إعادة الطفل إىل أسرته أو حتديد أسرة تقوم بتبنيه؛

                                                               الزمة لضمان أال يتم إيداع األطفال يف مؤسسات إال كمالذ أخري،                                     اختـاذ مجـيع التدابري ال       ) و ( 
                                                                                                            وضـمان أن يتمتع األطفال جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وال سيما تلك املتعلقة بتلقي احلماية                 
                                                                                                      والتعلـيم والرعاية الصحية املناسبة، وضمان رفع مستوى ظروف العيش يف املؤسسات إىل أعلى املستويات،             

                           مان مراقبتها بصورة منتظمة؛  وض

                                                                                       تعزيـز آلـيات تقدمي الشكاوى املتاحة أمام األطفال املودعني يف مؤسسات لضمان معاجلة                ) ز ( 
  .                                                      شكاوى سوء املعاملة، معاجلة فعالة وبصورة تراعي ظروف الطفل

      التبين

                             ية هوية الوالدين الطبيعيني                                                                                    تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء املمارسة املتبعة املتمثلة يف االحتفاظ بسر            -   ٦٥٥
                                                                                                                    للطفل الذي يتم تبنيه، وإزاء التقارير الواردة عن التجاوزات يف إجراءات التبين وعدم توفر معلومات عن حاالت                 

  .                      التبين على الصعيد الدويل
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  :                                     حتث اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٥٦

                                 ات التبين لضمان أن يتم التبين داخل                                                 وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة لتنظيم عملي  ) أ ( 
                                                                                          ً                   الـبلد ويف اخلـارج بشكل يتوافق بالكامل مع املصاحل الفضلى للطفل والضمانات القانونية املناسبة ووفقاً                

                ألحكام االتفاقية؛

                                                                                   ضمان حق الطفل الذي يتم تبنيه يف أن يتمكن يف سن مناسبة من معرفة هوية والديه الطبيعيني؛  ) ب ( 

                                                                  ا حلاالت التبين يف اخلارج، وال سيما من خالل التصديق على اتفاقية الهاي رقم           تعزيز رصده  ) ج ( 
  .                                                                  بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وتنفيذها    ١٩٩٣       لعام   ٣٣

                           إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم

                             طفال وإمهاهلم يف األسر واملؤسسات،                                                                        تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن إساءة معاملة األ          -   ٦٥٧
  .                                                            ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل  .                               وإزاء عدم وجود نظام فعال لإلبالغ

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٥٨

                                                              اعتماد تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل، ينص على تعريفه ويعتربه جرمية؛  ) أ ( 

                                                                                      تنظـيم محـالت فعالـة لتوعية اجلمهور واختاذ تدابري لتوفري املعلومات، والتوجيه واملشورة           ) ب ( 
                                                           للوالدين وذلك لتحقيق أهداف منها منع ممارسة العنف ضد األطفال؛

                                                             َّ                 تنظيم محالت منتظمة للتدريب والتوعية على املستويني الوطين واحمللي توجَّه حنو مجيع املهنيني   ) ج ( 
     ً                                               ، فضالً عن اللجان احمللية بشأن منع إساءة معاملة           )) ب (   ٦٣٣              انظر الفقرة    (                  طفال ومن أجلهم                   العاملني مع األ  

                                             وإمهال الطفل داخل األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات؛

                                                                                         إقامة نظام فعال لإلبالغ عن حاالت االعتداء على الطفل وإمهاله وتوفري التدريب للمهنيني               ) د ( 
                                                                  أن كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها بشكل يراعي ظروف                                               العـاملني مع األطفال ومن أجلهم بش      

                                                     الطفل، وبشأن كيفية إحالة مرتكيب هذه األفعال إىل القضاء؛

                                                                            ضمان إمكانية وصول مجيع ضحايا العنف إىل خدمات املشاورة وكذلك تقدمي املساعدة إليهم     ) ه ( 
  .                           ملعافاهتم وإعادة دجمهم يف اجملتمع

             العقاب اجلسدي

                                                                                                      نما تالحظ اللجنة أن العقاب اجلسدي حمظور يف املدارس، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل                بي -   ٦٥٩
  .                                          ممارسته على نطاق واسع داخل األسرة ويف املؤسسات
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                                         بشأن حق الطفل يف محايته من العقاب         ٨                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم           -   ٦٦٠
  :                وبأن تقوم مبا يلي  )     ٢٠٠٦ (                           ضروب العقاب القاسي أو املهني               اجلسدي وغريه من 

                                                                            حظر مبوجب القانون العقاب اجلسدي يف املؤسسات وداخل األسرة، وأن تكفل إنفاذ القانون   ) أ ( 
                                                           على النحو الواجب يف املدارس واملؤسسات واالمتثال له داخل األسرة؛

                                             املترتبة على إساءة معاملة الطفل، بغية                                                         تنظـيم محالت لتثقيف اجلمهور بشأن اآلثار السلبية         ) ب ( 
                                                                                                          تغيري املواقف إزاء العقاب اجلسدي، وأن تشجع أشكال التأديب اإلجيابية اخلالية من العنف، يف املدارس ويف                

  .                   املؤسسات وداخل األسرة

  الصحة األساسية والرفاه-٦
 ؛٢٦؛ و٢٤؛ و٢٣؛ واملواد ١٨ من املادة ٣؛ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١ والفقرات من

               األطفال املعوقون

                                                                                                       تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال املعوقني ال يزالون يف وضع مستضعف فيما يتعلق بالتمتع حبقوقهم اليت                 -   ٦٦١
  .                                                                                         تكفلها االتفاقية، وألهنم غري مدجمني بالكامل يف نظام التعليم وكذلك يف األنشطة الترفيهية أو الثقافية

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي - ٢  ٦٦

                                                                                          مـراجعة مجـيع السياسات اليت تؤثر على األطفال املعوقني لكي تكفل أهنا تليب احتياجاهتم                 ) أ ( 
                                                                                                           وتتمشـى مـع أحكام االتفاقية والقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني اليت اعتمدهتا اجلمعية                

  ؛(A/RES/48/96)      ١٩٩٣      ديسمرب  /          كانون األول    ٢٠                     العامة لألمم املتحدة يف 

                                                                                       ضمان إمكانية ممارسة األطفال املعوقني حلقوقهم يف التعليم وتيسر إدماجهم يف نظام التعليم العادي؛  ) ب ( 

                                                                                                   ختصـيص املـزيد من املوارد البشرية واملالية لتوفري التعليم العادي واخلدمات املقدمة إىل األطفال                 ) ج ( 
                                                                                    د الضرورة، بتخصيص املزيد من املوارد البشرية واملالية لتوفري التعليم اخلاص لألطفال املعوقني؛                   املعوقني، والقيام، عن

                                                              تشجيع زيادة إدماج األطفال املعوقني يف األنشطة الترفيهية والثقافية؛  ) د ( 

  .                                                مواصلة اجلهود لتجنب هتميش األطفال املعوقني واستبعادهم    ) ه ( 

                     الصحة واخلدمات الصحية

            ً                                                                                  اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف إلصالح قطاع الصحة هبدف تعزيز اخلدمات الصحية الوقائية،                  حتـيط  -   ٦٦٣
                  كما تسلم اللجنة     .                                                                                           وجعل اخلدمات العالجية أكثر فعالية وجناعة، وتعزيز إدارة هذه اخلدمات على املستوى احمللي            

                                           ارة الصحة للبدء يف تطبيق تعريف الوالدة                                                                             بالشـمولية الواسعة لربامج التحصني يف مجيع أحناء البالد، ومببادرة وز          
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                                                                            ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفوارق بني املناطق احلضرية              .                                               احلـية الـذي وضـعته منظمة الصحة العاملية        
                                                                                                                       والريفـية فـيما يتعلق مبعدالت وفيات الرضع ووفيات األطفال دون سن اخلامسة، واستمرار احلاجة إىل الرعاية الصحية                  

                                     كما يساور اللجنة قلق إزاء تزايد        .                                                                                     ساسـية على مستوى اجملتمعات احمللية وتنفيذ برامج التغذية الفعالة يف قطاع الصحة              األ
  .                                                                                            عدد األطفال املصابني بأمراض ميكن الوقاية منها مثل مرض التدرن والتهاب الكبد ألف والتهاب الكبد باء

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٦٤

                                                                             مواصـلة جهودها إلصالح قطاع الصحة وتعزيز مراكز الرعاية الصحية األساسية وخدمات      ) أ ( 
                الصحة الوقائية؛

                                                                                       وضـع خطط لربامج الصحة وتنفذها بصورة منهجية وال سيما برامج للتغذية تشمل خمتلف                ) ب ( 
             االقتصادية؛-                                                          املناطق وخباصة املناطق اليت تعاين من مشاكل يف التنمية االجتماعية 

                                                  ً                                   ً             مواصلة جهودها لتطبيق إجراء تسجيل الوالدات احلية وفقاً لتعريف منظمة الصحة العاملية، تطبيقاً               ) ج ( 
     ً                                                                                    كامالً على املستوى الوطين، وأن تنفذ جمموعة إجراءات متكاملة لتوفري الرعاية لألطفال حديثي الوالدة؛

  .                                            زيادة وعي الوالدين لرصد الوضع التغذوي ألطفاهلم  ) د ( 

   قني         صحة املراه

                               كما يساورها قلق إزاء تزايد       .                                                                           يسـاور اللجـنة قلق إزاء تزايد عدد املراهقني الذين يتعاطون املخدرات            -   ٦٦٥
  .                   اإليدز يف صفوف الشباب /                                                                  حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وبفريوس نقص املناعة البشري

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٦٦

                                                                            ء دراسة عن صحة املراهقني بغرض وضع سياسة شاملة بشأن صحة املراهقني وتتناول              إجـرا   ) أ ( 
                                             بصفة خاصة قضايا الصحة اجلنسية وتعاطي املخدرات؛

   ٤                                                                                        وضع برامج لتشجيع املراهقني على احلفاظ على صحتهم تراعي تعليق اللجنة العام رقم                 ) ب ( 
  ؛ )    ٢٠٠٣   (                                                بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

                                                                                            تنظـيم دورات تدريبية للمدرسني واملرشدين االجتماعيني وغريهم من العاملني مع األطفال بشأن               ) ج ( 
                                                                                               كيفية التصدي لتعاطي املخدرات وغريها من القضايا اليت متس صحة املراهقني، وذلك بطريقة تراعي ظروف الطفل؛

                            راهقني الذي يتعاطون املخدرات؛                                                توفري خدمات تثقيفية وخدمات مناسبة لعالج ومعافاة امل  ) د ( 

                      اإليدز مع مراعاة تعليق  /                                                          اختاذ تدابري عاجلة ملنع ومكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشري    ) ه ( 
   ).    ٢٠٠٣ (                  اإليدز وحقوق الطفل  /                             بشأن فريوس نقص املناعة البشري ٣                 اللجنة العام رقم 
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             مستوى املعيشة

                  ً     ً                                ت النمو، فإن عـدداً كبرياً مـن األسر تعاين من ظروف                                                       تالحـظ اللجـنة بقلق أنه بالرغم من معدال         -   ٦٦٧
                                          كما تالحظ اللجنة تزايـد التفاوتات يف األوضاع   .                                                       اقتصـادية قاسـية تقـارب مسـتوى الكفاف أو تقل عنه      

                                              كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير اليت تشري إىل   .                                              االقتصادية لألسر يف املناطق الريفية واحلضرية    -             االجتماعـية   
  .                                                                                      ممارسات الفساد اليت يعتقد أهنا تؤثر بصورة سلبية على مستوى املوارد املتاحة لتنفيذ االتفاقية      انتشار

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٦٨

                                                                    ً                           اختـاذ مجيع التدابري لتقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل األسر احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك                 ) أ ( 
                               والربامج املستهدفة فيما يتعلق      )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (                                         ة االستراتيجية املؤقتة للحد من الفقر                             تنفيذ ما ورد يف ورق    

                                                                                     بالسكان الذين هم يف أمس احلاجة، وذلك بغية ضمان حق مجيع األطفال يف التمتع مبستوى معيشة الئق؛

                                                                                           ضـمان توسيع نطاق نظام الدعم املايل املقدم إىل األسر اليت تعيش يف ظل ظروف اقتصادية                 ) ب ( 
                                                                                                                صـعبة وتـأمني قيام مراكز الرعاية النهارية واملدارس بتقدمي املساعدة إىل األسر الضعيفة فيما يتعلق بتوفري                 

                              الرعاية الصحية للطفل وتعليمه؛

  .                                                                           اختاذ مجيع التدابري للتحقيق يف ادعاءات ممارسات الفساد ومنع الفساد واستئصال شأفته  ) ج ( 

              الصحة البيئية

       ويساور   .                                                                                      ة الطرف قلقها إزاء الكارثة اإليكولوجية اليت ال تزال تؤثر على حبر آرال وبيئته                                   تشـاطر اللجنة الدول    -   ٦٦٩
                                                                                                                             اللجـنة قلق عميق إزاء ما يترتب على هذه الكارثة من آثار سلبية على صحة ومنو األطفال الذين يعيشون يف منطقة حبر                      

       والفقر   )      القطن (                              مبيدات اآلفات يف الزراعة                                                         بسـبب عدم توفر املاء الصاحل للشرب، واستخدام        (Karakalpakstan)      آرال  
  .                         املدقع الذي يعاين منه األهايل

                                                                                        توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري أفضل رعاية صحية ممكنة ألطفال     -   ٦٧٠
  ع                                                كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجي         .                                                         مـنطقة حبـر آرال ووضع مشاريع تولد الدخل لوالديهم         

                                                                                                             التدابري الالزمة لوقف تدهور منطقة حبر آرال وحتسني إدارة املياه وشبكة الري يف املنطقة وبأن حتاول بصورة                 
  .                                                                                               ً منتظمة إعادة منطقة حبر آرال والنظم اإليكولوجية ألراضيها الرطبة إىل حالتها السابقة كلما كان ذلك ممكناً

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

                                                                                                             ترحـب اللجـنة باملعلومـات اليت تفيد بأن التعليم العام جماين وإلزامي حىت االنتهاء من مرحلة التعليم                   -   ٦٧١
                              مثل وضع برنامج وطين لتدريب      (                                                                               الـثانوي، وترحـب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني نوعية التعليم             

                                                                              ، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التكاليف اخلفية للتعليم؛ وعدم توفر                    ومع ذلك    ).                             العـاملني يف جمـال التعليم     
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                                                                                                       معلومات موثوقة بشأن معدالت التسرب والرسوب والتغيب عن املدرسة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية؛ واآلثار       
  .                                                      املترتبة على التعليم بسبب عمل األطفال خالل موسم حصد القطن

                                                                                    ق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن األطفال الالجئني قد يواجهون صعوبة يف احلصول على                                       كمـا يسـاور اللجنة قل      -   ٦٧٢
  .                                                                                              التعليم االبتدائي وأهنم جيدون صعوبة يف االلتحاق بالتعليم الثانوي ألهنم ملزمون بدفع الرسوم لكوهنم أجانب

                        بشأن أهداف التعليم    ١          عام رقم                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تقوم، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة ال            -   ٦٧٣
               وينبغي للدولة    .                    ً     ً      من االتفاقية تنفيذاً كامالً      ٢٩    و   ٢٨                                                          ، باختـاذ مجـيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ املادتني            )    ٢٠٠١ (

  :                 الطرف بوجه خاص أن

                                   ً       ً                                                    تكفل أن يكون التعليم االبتدائي جمانياً ومتاحاً جلميع األطفال، آخذة يف اعتبارها إطار عمل                ) أ ( 
  ؛ )    ٢٠٠١ (      داكار 

                                                              تتخذ التدابري الالزمة إللغاء مجيع التكاليف اخلفية لاللتحاق باملدارس؛  ) ب ( 

                                                                                            تـتخذ مجـيع الـتدابري الالزمـة لتحسـني نوعـية التعليم وتوفري التدريب جيد النوعية                  ) ج ( 
                  للمعلمني واملعلمات؛

                             التحاقهم بالتعليم الثانوي؛                                                              تكفل إمكانية التحاق األطفال الالجئني بالتعليم االبتدائي اجملاين وتيسري  ) د ( 

  .                                                            تكفل أال يؤثر موسم حصاد القطن بشكل سليب على حق الطفل يف التعليم    ) ه ( 

  تدابري احلماية اخلاصة -٨
 ،٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٠ واملادة ٣٦ إىل ٣٢واملواد 

                              األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

                                                                                         يساور اللجنة قلق ألن اإلطار القانوين الوطين ال يوفر احلماية لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء وكذلك  - ٤  ٦٧
                                        كما يساور اللجنة قلق بشأن اآلثار اليت ميكن   .                                 ً                     إزاء أوضاع األشخاص املشردين داخلياً واألشخاص عدميي اجلنسية

                                                 لشؤون الالجئني يف طشقند بطلب من احلكومة، يف                                                                  أن تترتب على إغالق مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية        
   .                                              محاية األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء يف هذا البلد

                                                                             ً                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد تشريع وطين بشأن الالجئني واملهاجرين يكون متوافقاً مع املعايري                 -   ٦٧٥
  .                                       كفل توفري املوارد البشرية واملالية لتنفيذه                                                     األساسية حلقوق اإلنسان وال سيما مع أحكام االتفاقية، وبأن ت

                                                                                                تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام               و -   ٦٧٦
                           املتعلقة مبركز األشخاص عدميي     ١٩٥٤                       وكذلك اتفاقية عام        ١٩٦٧                                 والـربوتوكول االختياري لعام          ١٩٥١

  .                      خفض حاالت انعدام اجلنسية       بشأن     ١٩٦١                    اجلنسية واتفاقية عام 
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              أطفال الشوارع

                                           كما يساور اللجنة قلق ألن أولئك األطفال         .                                                                      تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع          -   ٦٧٧
  .                                                                               ّ              ال يستطيعون الوصول إىل اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات ألهنم يعيشون يف أماكن ليسوا مسّجلني فيها كمقيمني

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٧٨

                                                                                          إجـراء دراسة متعمقة عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ومداها وأن تضع، باالستناد إىل                ) أ ( 
                                                                             نتائج هذه الدراسة، استراتيجية شاملة ملنع هذه الظاهرة وخفض عدد أطفال الشوارع؛ 

                                        أوضاع األطفال الذين يتم التخلي عنهم                              ً                           تضـمني تقريـرها املقبل مزيداً من املعلومات عن            ) ب ( 
                 واألطفال املشردين؛

                                                                          ضمان إمكانية وصول أولئك األطفال إىل اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات بغض النظر   ) ج ( 
  .                             ُ                         عن حمل تسجيل إقامتهم وضمان أن ُتكفل حقوقهم على أكمل وجه

           عمل األطفال /                االستغالل االقتصادي

                                                                      اليت تفيد بأن قانون أوزبكستان بشأن عمل األطفال يتمشى مع املعايري الدولية،                       ترحب اللجنة باملعلومات  -   ٦٧٩
        الربنامج  /                                                                                                    كمـا ترحـب جبهود الدولة الطرف للتصدي لظاهرة عمل األطفال بالتشاور مع منظمة العمل الدولية               

             ة أعداد كبرية                                                        ومع ذلك، يساور اللجنة قلق عميق إزاء املعلومات بشأن مشارك  .                            الدويل للقضاء على عمل األطفال
                                                                                              للغايـة مـن األطفال الذين هم يف سن الدراسة يف حصاد القطن، األمر الذي يؤدي إىل تعرضهم ملشاكل صحية    

  .                                                                                    خطرية مثل اإلصابة بأمراض معوية وأمراض يف اجلهاز التنفسي مثل التهاب السحايا والتهاب الكبد

  :                                     حتث اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٨٠

                                                                         مجيع التدابري الالزمة لضمان أن تكون مشاركة األطفال الذين هم يف سن الدراسة يف           اختـاذ     ) أ ( 
                                                                                                               حصاد القطن متوافقة بالكامل مع املعايري الدولية لعمل األطفال وذلك فيما يتعلق بأمور منها السن وساعات                

                                   العمل وظروف العمل والتعليم والصحة؛

                                         ن لرصد وضمان االمتثال الكامل للمعايري                                                     ضـمان إجراء تفتيش منتظم ملمارسة حصاد القط         ) ب ( 
                         الدولية بشأن عمل األطفال؛

                                                                           وضع آليات مراقبة لرصد نطاق مجيع األشكال األخرى لعمل األطفال، مبا يف ذلك العمل غري   ) ج ( 
                                                                                                           املـنظم؛ والتصدي ألسبابه بغية تعزيز منع حدوثه؛ والقيام، يف حال حدوثه، ضمان أال يكون عمل األطفال                 

                       ً                   االستغالل وأن يكون وفقاً للمعايري الدولية؛     ً     قائماً على

  .                                                                                  التماس املساعدة يف هذا الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال ومنظمة اليونيسيف  ) د ( 
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  )     ١٩٧٣ (   ١٣٨                                                                                     تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              و -   ٦٨١
                                    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال        )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                        ستخدام واالتفاقية رقم                                املتعلقة باحلد األدىن لسن اال    

  .                              واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

                     االستغالل اجلنسي واالجتار

                                                                                         تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم توفر بيانات عن ظاهرة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم  -   ٦٨٢
                                                    كما يساور اللجنة قلق لعدم إمكانية وصول ضحايا          .                  عية هبذه الظاهرة                                           يف الدولـة الطـرف وعـدم كفاية التو        

  .                                               االستغالل اجلنسي إىل خدمات املعافاة واملساعدة املناسبة

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٦٨٣

            كيفية تلقي                                                                                     تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني على             ) أ ( 
                                                       الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها على حنو يراعي ظروف الطفل؛ 

                          َ                                                                   زيـادة عـدد مفتشي العمل املدَربني، واملهنيني املدربني الذين يقدمون املشورة النفسية وغريها من            ) ب ( 
                        اخلدمات العالجية للضحايا؛

                             مثل املواد املتعلقة بالتشريعات                                                      تدابري وقائية تستهدف من يطلبون ويوفرون اخلدمات اجلنسية،      اختاذ   ) ج ( 
                                                ً                                                  اخلاصة باالعتداء اجلنسي على القاصرين واستغالهلم جنسياً وبرامج التثقيف، مبا يف ذلك تطبيق برامج يف املدارس عن 

  .                   أساليب احلياة الصحية

            قضاء األحداث

                 القلق إزاء عدم                        ً                                                                 بينما حتيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون خاص بشأن قضاء األحداث، فإهنا تشعر ب              -   ٦٨٤
                                                                                         توفر معلومات عن عدد األطفال احملتجزين مبوجب نظام قضاء األحداث وعن ظروف احتجازهم، وعن االدعاءات 

  .                                                                                   املتعلقة بإساءة معاملة األطفال الذين يتم احتجازهم مع البالغني يف السجون ويف مراكز الشرطة

        ً     ً                                          متطابقاً متاماً مع أحكام االتفاقية وال سيما املواد                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث         -   ٦٨٥
                                                                                             ، وغريهـا مـن معـايري األمـم املتحدة يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة                 ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧

                                               ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث  )          قواعد بيجني (                                        النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
ـ  (                                                                                    وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية             )                          بادئ الـرياض التوجيهية      م

                                                      اليت قدمتها اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن قضاء                                                                  للعمـل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، والتوصية        
  :                                        الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي      ويف هذا   ).    ٢٣٨-   ٢٠٣          ، الفقرات CRC/C/46 (       األحداث 

                                           إنشاء حماكم لألحداث مزودة مبوظفني مهنيني مدربني؛  ) أ ( 
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                                                                                     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم اللجوء إىل إجراء االحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز ما         ) ب ( 
     نون؛                                                         قبل احملاكمة، إال كمالذ أخري يف حاالت اجلرائم املنصوص عليها يف القا

                                                           ضمان فصل احملتجزين من األشخاص دون سن الثامنة عشرة عن البالغني؛  ) ج ( 

                                                                                     اختـاذ تدابري عاجلة لتحسني ظروف احتجاز األشخاص دون سن الثامنة عشرة وجعل هذه                ) د ( 
                                          الظروف متوافقة بالكامل مع املعايري الدولية؛

                                   يف جمال معافاة الطفل داخل اجملتمع                                                                تعزيـز برامج املعافاة وإعادة االندماج وتدريب املهنيني             ) ه ( 
                   وإعادة إدماجه فيه؛

                                                                                         تنفيذ برامج تدريبية بشأن املعايري الدولية ذات الصلة تستهدف مجيع املهنيني املعنيني بقضاء األحداث؛  ) و ( 

                                                                                            الـتماس املسـاعدة التقنـية من فرقة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت املعنية بقضاء                 ) ز ( 
   .             هيئات أخرى             األحداث، من بني

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

                                                                                            تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصادق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن        -   ٦٨٦
  .      املسلحة                                                                             بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وبشأن إشراك األطفال يف املنازعات 

                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن              -   ٦٨٧
  .                                                                                   بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وبشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة

  النشر واملتابعة-١٠

        املتابعة

                                                                 باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكي تكفل التنفيذ الكامل هلذه التوصيات                            توصـي اللجنة الدولة الطرف   -   ٦٨٨
                                                                                                         بوسائل منها تعميمها على أعضاء جملس الوزراء وأعضاء الربملان واحلكومات والربملانات اإلقليمية، واللجان             

  .                                    ً                                   احمللية حسب االقتضاء من أجل اإلحاطة علماً هبا واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا

      النشر

                                                                           ُ                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف كذلك بنشر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قُدمت إىل                 -  ٨٩ ٦
                                                 اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، من خالل          )                 املالحظات اخلتامية  (                                   اللجـنة والتوصـيات ذات الصلة       

                           املدين، وجمموعات الشباب،                      ً                     ، على اجلمهور عموماً، ومنظمات اجملتمع      )                         على سبيل املثال ال احلصر     (         اإلنترنت  
  .                                                                                 واجملموعات املهنية، واألطفال، بغية إثارة املناقشات والتوعية باالتفاقية وبتنفيذها ورصدها
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  التقرير املقبل-١١

         كانون    ٢٨                                                                                                        تدعـو اللجـنة الدولـة الطرف إىل تقدمي تقريريها الثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه                    -   ٦٩٠
                   وهذا تدبري استثنائي    ).      ً                                                                  شهراً من التاريخ احملدد يف االتفاقية لتقدمي التقرير الدوري الرابع            ١٨        قبل     أي   (    ٢٠١٠       يناير   /       الـثاين 

                                                                                                             بسـبب العـدد الكـبري من التقارير اليت ترد إىل اللجنة كل سنة وما يترتب على ذلك من تأخري بني تاريخ تقدمي الدولة      
       وتتوقع    ). CRC/C/118     انظر  (       صفحة    ١٢٠                حات هذا التقرير                        وجيب أال تتجاوز عدد صف     .                                  الطرف للتقرير ونظر اللجنة فيه    

  .                                                                                        اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية

 تركمانستان: املالحظات اخلتامية 

      ١٢٣٧    و  ٥   ١٢٣               يف جلستيها    (CRC/C/TKM/1)                                                     نظرت اللجنة يف التقرير الدوري األول لتركمانستان         -   ٦٩١
          املعقودة     ١١٥٧                  ، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٤             ، املعقودتني يف  )SR.1237   وCRC/C/SR.1235     انظر  (

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢  يف 

  مقدمة-ألف 

  .        ً   تقريباً         سنوات   ١٠                                                                                   ترحب اللجنة بالتقرير الدوري األول للدولة الطرف، رغم أهنا تالحظ تأخر تقدميه              -   ٦٩٢
  .                      ً                                                              وحتبذ اللجنة لو أن وفداً أكرب قد شارك وتأسف لعدم استالمها أي ردود خطية على قائمة املسائل

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ٦٩٣

                                                       ، الذي وضعته الدولة الطرف بالتعاون مع اليونيسيف،           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                          الـربنامج اجلديد للفترة       ) أ ( 
                                      فاه األطفال يف القطاعني الصحي واالجتماعي؛                    ويركز بشكل خاص على ر

                                                                  ً                            اعـتماد الـربنامج الوطين اخلاص بالوقاية من اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً يف تركمانستان               ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٥      أبريل  /       يف نيسان  )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (

                      والذي حيظر يف مجلة         ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط  ١       املؤرخ    "                      حق اليافعني يف العمل     )       ضمانات (       قانون   "  ) ج ( 
  .                                       مور عمل األطفال يف سن املدرسة يف حقول القطن أ

ّ             ً                                  وتوّد اللجنة أيضاً أن ترحب بتصديق الدولة الطرف على -   ٦٩٤    :  

                                                                                  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل   ) أ ( 
                                  ول االختياري بشأن إشراك األطفال يف              ، والربوتوك     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٩                                     األطفـال يف املـواد اإلباحـية، يف         

  ؛    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٨                  الرتاعات املسلحة، يف 
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                                                                                         بـروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية              ) ب ( 
   .     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٢٨                                              األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

 الرئيسية والتوصيات دواعي القلق -جيم 

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

                   التشريعات والتنفيذ

                                                                                                 ترحـب اللجنة بتوسيع نطاق اإلصالحات التشريعية األخرية لتشمل محاية حقوق الطفل، ولكنها تشعر               -   ٦٩٥
                                                     وتفاوت، وخباصة يف ميداين التبين والوصاية، وألن هذه                                                                  بـالقلق ملـا يعتري التشريعات الوطنية من أوجه خلل           

            حقوق الطفل    )       ضمانات (                                                 وباإلضافة إىل ذلك، يف حني تنوه اللجنة بقانون           .             ُ                   ً       التشريعات ال ُتنفذ كما ينبغي دوماً     
  .                                                                       ، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا القانون ال يغطي مجيع احلقوق اليت تتضمنها االتفاقية    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ٥      املؤرخ 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٦٩٦

                                                             حتسني ومواءمة تشريعاهتا لضمان توافقها مع مبادئ وأحكام االتفاقية؛  ) أ ( 

                       ، للتأكد من اشتماله        ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز  ٥                    حقوق الطفل املؤرخ      )       ضمانات (                 مـراجعة قانون      ) ب ( 
                                       على مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية؛

                                ً     ً                                    ئل الالزمة لتنفيذ تشريعاهتا تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص                                توفـري مجـيع الوسا      ) ج ( 
                                           االعتمادات املناسبة يف امليزانية وآليات الرصد؛

                                       التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق      "      بشأن    )     ٢٠٠٣   ( ٥                                       مـراعاة تعلـيق اللجنة العام رقم          ) د ( 
   ).  ٢١- ٥        الفقرات  (                املالحظات اخلتامية                                              يف سياق تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا القسم من   "      الطفل

        التنسيق

                                                                                           تالحظ اللجنة أن إدارة شؤون الشباب التابعة ملكتب الرئيس تشجع التنسيق بني هيئات الدولة واملنظمات  -   ٦٩٧
             مهمة تنسيق -                        ً   الذي يترأسه الرئيس أيضاً -                                                         الطوعية يف السياسات املتصلة باألطفال، يف حني يتوىل جملس الوزراء 

  .                لى الصعيد احلكومي        األنشطة ع

                                                                                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ شامل وفعال جلميع السياسات املتعلقة باألطفال يف شىت أحناء                  -   ٦٩٨
                                                                                                                         الـبلد، بوسـائل تشـمل تعزيـز التنسيق بني خمتلف اهليئات املعنية بتنفيذ االتفاقية لضمان مراعاة مبادئ االتفاقية                   

                               ً                وحبذا لو نظرت الدولة الطرف أيضاً يف إنشاء          .                           اضعني لوالية الدولة الطرف                                        وأحكامهـا بالنسبة جلميع األطفال اخل     
  .                                                                                              هيئة واحدة دائمة لتنسيق تنفيذ االتفاقية بطرق تشمل تنسيق األنشطة بفعالية بني اهليئات املركزية واحمللية
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                  خطة العمل الوطنية

  .                                      سليمة لتنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف                                                            تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استراتيجية شاملة وقائمة على أسس -   ٦٩٩

                                      ً      ً                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد هنجاً قائماً على املشاركة والتشاور مع مجيع األطراف املعنية،   -   ٧٠٠
                                                                                                         مبـا يف ذلك األطفال واآلباء واجملتمع املدين، من أجل وضع خطة عمل وطنية خاصة بالطفل هتدف إىل تنفيذ                   

ٍ                                                                قية وتراعي يف مجلة أموٍر الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية                   مبادئ وأحكام االتفا                     
                                         كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص         ".                 عامل صاحل لألطفال   "            وعنواهنا       ٢٠٠٢      مايو   /                  املعقـودة يف أيار   

                                  طرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم                وتدعو الدولة ال  .                                                    املوارد الالزمة يف امليزانية لتنفيذ هذه اخلطة بفعالية   
  .                           املزيد من املعلومات هبذا الصدد

             الرصد املستقل

                                                                                        تالحظ اللجنة أن املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان يتلقى شكاوى مواطين تركمانستان، ولكنها  -   ٧٠١
                         الرصد املستقل لتنفيذ                                      وليس هناك كيان متخصص مسؤول عن       .                                                تشـعر بالقلق الفتقاره إىل الفعالية واالستقالل      

  .                                                                   ً كما أن اللجنة قلقة ألن قدرة هذا الكيان على االنتصاف للضحايا حمدودة جداً  .               ً االتفاقية عملياً

              بشأن دور   ٢                                     ً                                                      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبا يلي، آخذةً يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                  -   ٧٠٢
  :              زيز حقوق الطفل                                              املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتع

                                                                          ً                إنشـاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان من أجل تشجيع ورصد تنفيذ االتفاقية وفقاً                ) أ ( 
  ؛ )   ١٣٤ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (            ملبادئ باريس 

                                                                                              ضمان توفري املوارد املالية الكافية هلذه اهليئة واملوظفني القادرين على التعامل مع الشكاوى               ) ب ( 
ٍ                 أو بالنيابة عنهم، على حنو سريع ومراٍع خلصوصيات الطفل؛                 املقدمة من األطفال                                     

                                                                                     ضمان حصول األطفال على وسائل انتصاف فعالة من االنتهاكات اليت تعرضت هلا حقوقهم               ) ج ( 
               مبوجب االتفاقية؛

  .                                                               التماس املساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف يف إنشاء هذه اآللية  ) د ( 

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                                                                                        سـاور اللجنة القلق إزاء نقص املعلومات وانعدام الشفافية بشأن اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال               ي -   ٧٠٣
    ُ                                                                        كما ُيقلق اللجنة أن التحسن يف األداء االقتصادي ومؤشرات االقتصاد الكلي             .                                   ولتنفيذ مبادئ االتفاقية وأحكامها   

  .  ُ                                                    مل ُيترجم بزيادة اعتمادات امليزانية املخصصة لقضايا األطفال

                   ً     ً                  من االتفاقية تنفيذاً تاماً، عن طريق        ٤                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لتنفيذ املادة           -   ٧٠٤
                                                                                                             زيادة اعتمادات امليزانية وإعطائها األولوية لضمان تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال،            

   ".                                                     دها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل                           إىل أقصى حدود موار    "                                 وال سيما أطفال الفئات احملرومة      
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                                                                                                           كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم املعلومات لبيان كيفية انعكاس محاية حقوق الطفل يف اعتمادات                
  .                                                                 امليزانية وبتضمني تقريرها الدوري القادم املزيد من املعلومات هبذا الصدد

            مجع البيانات

                    يقوم جبمع البيانات     " Turkmenmillikhasabat "                                   ن معهد اإلحصاء واملعلومات الوطين                              يف حـني تالحظ اللجنة أ      -   ٧٠٥
                                                                                                                        ويضـطلع بدراسات اجتماعية حول قضايا األطفال، فإهنا تشعر بالقلق خللو تقرير الدولة الطرف من البيانات عن معظم                  

  .                                 ت العرقية واألطفال املخالفني للقانون                                                                    القضايا اليت تغطيها االتفاقية، مبا يف ذلك عن األطفال املعوقني وأطفال األقليا

                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات القابلة للمقارنة عن مجيع اجملاالت اليت  -   ٧٠٦
                                            وينبغي التركيز بشكل خاص على الفئات اليت حتتاج   .                                                   تغطيها االتفاقية على حنو يتيح تصنيف البيانات وحتليلها

                                                                                     وصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التعاون مع اليونيسيف يف هذا الصدد والنظر يف                   كما ت   .               محايـة خاصـة   
  .                                         إصدار تقرير إحصائي سنوي عن تنفيذ االتفاقية

             نشر االتفاقية /       التدريب

                                                                                           ترحب اللجنة باملعلومات عن نشر االتفاقية باللغة التركمانية وشرح أحكامها بصورة منتظمة عرب وسائط  -   ٧٠٧
                                                          ً                 كما تالحظ أن املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان ينشر نصوصاً ومصنفات للصكوك   .  ي            اإلعالم اجلماهري

  .                                                      الدولية والقوانني الوطنية املتعلقة باحلقوق واحلريات املدنية

                                                                                                           تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على االستمرار يف نشر االتفاقية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة،                  -   ٧٠٨
            أو توعيتهم   /                                                                                        رقية أو اللغوية، وتعزيز جهودها لتدريب األخصائيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم و                           كاألقلـيات الع  

  .               بشأن حقوق الطفل

                      التعاون مع اجملتمع املدين

       ً  ، ملغياً      ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٢                           ُ                                                 تـنوه اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على القانون اجلنائي لتركمانستان يف             -   ٧٠٩
ّ                                                                                 ليت كانت تنّص على عقوبات جنائية على األنشطة غري املسجلة للجمعيات العامة، مبا يف ذلك املنظمات           ا  ١ /   ٢٢٣         املـادة              

    .                                                                                                 غري احلكومية، ولكنها تشعر بقلق بالغ الستمرار وجود عقبات كؤود تعرقل النشاط املستقل ملنظمات اجملتمع املدين

                                                      ة يف التنفيذ الكامل لالتفاقية وتوصي الدولة الطرف                                                             تشـدد اللجنة على أمهية دور اجملتمع املدين يف املسامه          -   ٧١٠
  .                                                                                           بتيسري هذا النشاط عن طريق إزالة القيود اليت تعرقل سري منظمات اجملتمع املدين املستقلة يف الدولة الطرف

              التعاون الدويل

   مع                                                   ُ             ُ                                  تالحـظ اللجـنة أن هناك العديد من الربامج واملشاريع اليت ُنفذت وال تزال ُتنفذ بالتعاون                  -   ٧١١
                                                                            ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التعاون املفتوح والواسع    .                     املـنظمات الدولـية   

  .                                                                         النطاق مع املنظمات الدولية من أجل االستفادة بشكل كامل من وجودها يف هذا البلد
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  مبادئ عامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                          لقلق لوجود مواقف وممارسات متييزية جتاه أقليات قومية وعرقية معينة كالروس واألوزبكيني                                تشـعر اللجـنة با     -   ٧١٢
 ُ            وُيحرم أعضاء    .              الدولة الطرف   "       تركمنة "                                                                              والكازاخـيني واألتـراك واألكراد والبلوش واألملان، جراء عوامل منها سياسة            

                                          األساسية، كاحلق يف التعليم والعمل وامللكية،            االقتصادية-                                                      األقليات العرقية بشكل خاص من عدد من احلقوق االجتماعية    
ّ        ً                                كما يساور اللجنة القلق ألن أطفال األسر اليت تضّم أشخاصاً مدانني ألسباب سياسية               .    ً                              فضالً عن احلق يف التمتع بثقافتهم                                                 

  .    ألخرى    ً                                                                                          كثرياً ما يتعرضون للممارسات التمييزية والعقابية، وال سيما فيما يتعلق باحلصول على التعليم واخلدمات ا

  :                                                     من االتفاقية، توصي اللجنة الدويل الطرف بالقيام مبا يلي ٢   ً         عمالً باملادة  -   ٧١٣

                                                                                           تقييم التفاوتات القائمة يف متتع األطفال حبقوقهم، بعناية وبصورة منتظمة، واختاذ اخلطوات              ) أ ( 
                 عتماد التشريعات                                                                                             الضرورية، على أساس هذا التقييم، ملنع التفاوتات التمييزية ومكافحتها، بوسائل تشمل ا           

              ً                                                         اليت حتظر حتديداً مجيع أشكال التمييز واستحداث آليات للرصد املستقل واالنتصاف؛

                                                                                               تعزيز تدابريها اإلدارية والقضائية ملنع وإهناء املواقف التمييزية والوصم ضد فئات معينة من               ) ب ( 
                 نني ألسباب سياسية؛                                                               األطفال، وال سيما األطفال املنتمني إىل أقليات عرقية وإىل أسر أشخاص مدا

                                                                                          القيام حبمالت تثقيف عامة ملنع املواقف والسلوكيات االجتماعية السلبية ومكافحتها، مبا يف              ) ج ( 
  .                                                            ذلك التمييز على أساس اجلنس والعمر واجلنسية والعرق والدين وغريها

                              سبة للمواطنني التركمانيني الذين                                                                                وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن احلد األدىن لسن الزواج بالن        -   ٧١٤
  .     سنة  ١٦                                              سنة، رغم أن احلد األدىن االعتيادي لسن الزواج هو   ١٨                                        يتزوجون بأجانب أو بأشخاص عدميي اجلنسية هو 

                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء هذا النوع من التمييز عن طريق ضمان حصول مجيع األشخاص                -   ٧١٥
                                                           س احلماية مبوجب االتفاقية، وتساوي احلد األدىن لسن الزواج                        سنة على نف     ١٨                             الذيـن تقـل أعمارهم عن       

  .                                                              بالنسبة جلميع املواطنني التركمانيني بغض النظر عن جنسية زوج املستقبل

                 ً                                                                       وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من  -   ٧١٦
                                                                 باتفاقية حقوق الطفل يف سياق متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين                                 تدابري وما نفذته من برامج ذات صلة

                                                                                                    يف املؤمتـر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقودة         
      من    ٢٩              من املادة     ١        الفقرة        بشأن    )     ٢٠٠١   ( ١                              تعليق اللجنة العام رقم            ً                ً     ، آخذةً يف اعتبارها أيضاً        ٢٠٠١     عام  

  .             أهداف التعليم                  االتفاقية املتعلقة ب

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                                                           تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، ولكن يقلقها أن هذا املبدأ  -   ٧١٧
  .  ُ          ً                                                 ال ُيراعى دوماً يف التطبيق، وخباصة بالنسبة ألطفال األقليات العرقية
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                                                                         بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف     -   ٧١٨
   هلا                                    املشاريع والربامج واخلدمات اليت        ويف                                          يف مجيع القرارات القضائية واإلدارية،                 كما ينبغي             وتنفيذه        وإدماجه
   .         األطفال        تأثري على

                  احترام آراء الطفل

                                                ترف حبق األطفال يف التعبري عن آرائهم حبرية يف                        حقوق الطفل يع    )       ضمانات (                           تالحـظ اللجنة أن قانون       -   ٧١٩
ّ                                                                                                مجيع القضايا اليت متّسهم، ولكن يقلقها أن احملاكم متتلك سلطة القرار فيما يتعلق بإشراك األطفال يف اإلجراءات                                   

  .                 القضائية اليت متسهم

       يف هذا   و  .   فل                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهد لضمان تطبيق مبدأ احترام آراء الط              -   ٧٢٠
                              األسرة، واملدرسة، واملؤسسات        داخل                                 على حق كل طفل يف املشاركة                 بشكل خاص                           الصـدد، ينبغي التركيز     

               كما ينبغي أن      .                                                                      اجملتمع بشكل عام، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة واألقليات            ويف                 واهليئات األخرى،   
                                            ة واإلدارية، ويف السياسات والربامج املتصلة                                                                       يـنعكس هـذا املبدأ العام يف مجيع القوانني والقرارات القضائي          

  :                                                   وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف مبا يلي .       باألطفال

           ً                                                                     السهر عملياً على حصول الطفل القادر على تشكيل آرائه على فرصة التعبري عن هذه اآلراء   ) أ ( 
        ُ                              سه؛ وأن ُتعطى آراء الطفل ما تستحقه من                                                          حبرية يف مجيع القضايا، وخباصة يف أي إجراءات قضائية أو إدارية مت

          ً              أمهية وفقاً لعمره ونضجه؛

                                                                              وضع برامج مهارات جمتمعية لتدريب اآلباء واملعلمني واألخصائيني اآلخرين الذين يعملون مع   ) ب ( 
                                                                               األطفال ومن أجلهم، هبدف تشجيع األطفال على التعبري عن آرائهم وأفكارهم بصورة مستنرية؛

ٍ                            على مشاركة املنظمات املعنية باألطفال بنشاٍط يف وضع السياسات أو الربامج               السهر بانتظام   ) ج (                                        
                                                   ذات الصلة باألطفال على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي؛

  .                                                      تضمني تقريرها الدوري القادم املزيد من املعلومات هبذا الصدد  ) د ( 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 ) من االتفاقية٣٧ادة من امل) أ( والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

                           احلصول على املعلومات املناسبة

                       ختضع لرقابة الدولة وال -                    وخباصة وسائط اإلعالم -                                           تعرب اللجنة عن قلقها ألن مجيع مصادر املعلومات  -   ٧٢١
                                                       ً                                     وعالوة على ذلك، تؤيد اللجنة الشواغل اليت أعربت عنها مؤخراً جلنة القضاء على التمييز                .                   تفسح اجملال للتنوع  

   .                                                                               عنصري، وتأسف لقلة فرص الوصول إىل الثقافة ووسائط اإلعالم األجنبية، مبا يف ذلك اإلنترنت  ال
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                                                  من االتفاقية، بضمان حق الطفل يف احلصول على           ١٧    و   ١٣                             ً                 توصـي اللجنة الدولة الطرف، عمالً باملادتني         -   ٧٢٢
                               عزيز رفاهه االجتماعي والروحي                                                                                       املعلومـات واملـواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة، وخباصة ما يستهدف منها ت             

                                                                        كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتوسيع نطاق االتصال باالنترنت،         .                                   واملعـنوي وصحته اجلسدية والعقلية    
      ، مع   "InfoTuk "                                                                                                 بوسائل تشمل دعم وتيسري املشاريع يف هذا اجملال، من قبيل مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                

                                                                                           ية املناسبة من نشر احملتويات غري القانونية على االنترنت، من قبيل املواد اإلباحية اليت                                         احلـرص عـلى توفـري احلما      
  .ُ                  ُيستخدم فيها األطفال

           حرية الدين

                                                                                             ً                     تشعر اللجنة بالقلق ألن املنظمات الدينية يف تركمانستان تواجه صعوبات تتعلق بإجراءات تسجيلها وقيوداً تتعلق                -   ٧٢٣
  .                                                                        لجنة بالقلق بشأن التقارير عن مدامهة االجتماعات الدينية وتدمري أماكن العبادة           كما تشعر ال  .               مبمارسة أنشطتها

                                وينبغي أن تكفل الدولة الطرف       .                                                                  توصـي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل يف حرية الدين           -   ٧٢٤
ّ                  جلميع املنظمات الدينية حرية ممارسة حقها يف حرية الدين أو املعتقد، ال حيّدها يف ذلك سوى ال              قيود املنصوص                                                                 

                                                                كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبنع وحظر ومعاقبة أي هجوم عنيف موجه   .              من االتفاقية  ١٤              عليها يف املادة 
  .                                              ضد األنشطة الدينية، مبا يف ذلك تدمري أماكن العبادة

                                                                               حظر التعذيب أو غريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                                      اللجنة قلق بالغ بشأن املعلومات عن تفشي ممارسة تعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم، مبا يف ذلك      يساور -   ٧٢٥
                                                                                              األطفال، وخباصة يف مرحليت التوقيف واحتجاز ما قبل احملاكمة، وعن استخدام هذه األساليب النتزاع االعترافات 

   .                                       أو املعلومات وكعقوبة إضافية بعد االعتراف

  :                         دولة الطرف بالقيام مبا يلي              توصي اللجنة ال -   ٧٢٦

                                                                                            التحقـيق بصورة شاملة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة على يد موظفي الدولة،                ) أ ( 
                                     وخباصة يف إطار إدارة شؤون قضاء األحداث؛

                                                                                تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت التعذيب وإساءة املعاملة، وضمان تقدمي   ) ب ( 
                    القضاء دون إبطاء؛        اجلناة إىل

                                                                                     توفري خدمات التعايف اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي والتعويض لضحايا هذه             ) ج ( 
                                                ً   االعتداءات، ومحايتهم من الوصم والتعرض لإليذاء جمدداً ؛

                                                                           تنظيم برامج تدريب ومحالت توعية منهجية على الصعيدين الوطين واحمللي جلميع األخصائيني   ) د ( 
                                                                                       مع األطفال ومن أجلهم، وال سيما املعلمني والقضاة ونواب الربملان وموظفي إنفاذ القانون واإلدارات         العاملني 

                                                                                          احلكومية والسلطات احمللية واملوظفني العاملني يف املؤسسات ذات الصلة، وموظفي الصحة، مبا يف ذلك األطباء 
  .                                تعذيب وأشكال إساءة املعاملة األخرى                                                          النفسيون واألخصائيون االجتماعيون، بشأن الوقاية واحلماية من ال
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩ و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

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

                      الرعاية البديلة للطفل

                                                    ل يف مؤسسات الرعاية، ولكنها تظل قلقة بشأن وضع األطفال                                   تالحظ اللجنة اخنفاض معدل إيداع األطفا -   ٧٢٧
                                                                                              املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة وأن الكثريين منهم يودعون يف هذه املؤسسات بسبب الصعوبات االقتصادية 

  ً     باً، يف                                                                       ً                  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء شح املوارد، مبا يف ذلك املوظفون املدربون تدريباً مناس              .                    اليت تواجهها أسرهم  
  .                    نظام الرعاية البديلة

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٧٢٨

           ً  أو اجتماعياً  /                                                               ً         تعزيـز جهودهـا لتوفري املساعدة املادية والدعم لألطفال احملرومني اقتصادياً و      ) أ ( 
           ً  ألطفال، وفقاً                                                                                           وأسرهم، بوسائل تشمل تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر ومشاريع التنمية اجملتمعية مبشاركة ا       

               من االتفاقية؛  ٢٧       للمادة 

                                                                         ضمان أن ال يؤدي الفقر حبد ذاته إىل قرار االنفصال عن الطفل وإيداعه خارج املرتل؛  ) ب ( 

                                                                                           توفـري التدريب املناسب جلميع األخصائيني العاملني يف نظام الرعاية البديلة وتوفري املوارد               ) ج ( 
                   املناسبة هلذا الغرض؛

                                                                   م لألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية وضمان التعامل مع شكاواهم                              توفـري آلـيات تظل        ) ه ( 
                                     بفعالية وعلى حنو يراعي خصوصيات الطفل؛

ُ                                تضـمني تقريرها القادم معلومات عن التدابري اليت اُتخذت والنتائج اليت ُحققت فيما يتعلق                ) و (                    ُ                                            
  .                                                          بإعادة األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية إىل أسرهم عند االقتضاء

     لتبين ا

      التبين  /          ً  التبين حملياً  (                                                                                        تأسف اللجنة لقلة املعلومات املتوفرة يف الدولة الطرف عن عدد حاالت التبين وأنواعه               -   ٧٢٩
                                                                                       ، وتالحظ أنه رغم تسجيل حاالت التبين لدى وكاالت الوصاية واحلضانة يف املناطق واملدن               )                  على الصعيد الدويل  

  .                                         ال أنه ال يوجد نظام مركزي لتسجيل حاالت التبين                                         والدوائر احمللية التابعة لوزارة الداخلية، إ

                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء نظام مركزي لتسجيل حاالت التبين، مما سيتيح احلصول  -   ٧٣٠
  .                                  على بيانات مفصلة ومصنفة يف هذا اجملال
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  ،  )                        على سرية تبين الطفل           ّ  اليت تنصّ  (                              من قانون الزواج واألسرة         ١٢٩                                     وتالحظ اللجنة مع القلق أن املادة        -   ٧٣١
ّ                                                                    اليت تنّص على أن انتهاك سرية التبين ضد رغبة الوالدين املتبنيني يشكل             (                        من القانون اجلنائي        ١٥٧      ً          مقترنةً باملادة          
  .               ً                              ، قد تشكل عائقاً أمام حق الطفل يف معرفة والديه )           جرمية جنائية

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٧٣٢

                                 من قانون الزواج واألسرة واملادة     ١٢٩                    ّ                   بري الضرورية لضمان أالّ تعرقل املادة                      اختـاذ الـتدا     ) أ ( 
                                             من القانون اجلنائي حق الطفل يف معرفة والديه؛   ١٥٧

                                                                    ضمان إعطاء األولوية ملصاحل الطفل الفضلى يف مجيع القرارات املتعلقة بالتبين؛  ) ب ( 

                                  بشأن محاية الطفل والتعاون يف        ٩٣  ١٩         لعام     ٣٣                                            النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي رقم          ) ج ( 
  .                          جمال التبين على املستوى الدويل

                                  العنف واإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة

                                                                                               ترحـب اللجـنة باملعلومـات املـتعلقة حبق األطفال ضحايا العنف يف تقدمي شكاوى إىل اهليئات احلكومية أو       -   ٧٣٣
                                              ق العنف املمارس ضد األطفال يف املرتل واملؤسسات                                                                        القضـائية، ولكـنها تأسف لعدم وجود معلومات وبيانات عن نطا          

  .              واملدارس واجملتمع

                                      أعاله، توصي اللجنة الدولة الطرف        ٣٧    و   ٣٦                                         من االتفاقية، وباإلشارة إىل الفقرتني         ١٩                   يف ضـوء املـادة       -   ٧٣٤
  :              بالقيام مبا يلي

             قها وطابعها؛                                                                   إجراء دراسة شاملة عن العنف هبدف تقييم مدى هذه االنتهاكات وأسباهبا ونطا  ) أ ( 

         مبا يف   -                                                                                      تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت اإلساءة لألطفال يف مجيع املؤسسات                ) ب ( 
  -         األحداث                                                                                     ذلـك مؤسسـات اإليـداع خارج املرتل ودور األيتام ومصحات الطب النفسي، واملدارس وسجون        

                                  وتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل القضاء؛

                                                                            لألطفال من ضحايا العنف وإمكانيات التعايف البدين والنفسي الكامل وإعادة                         توفري الرعاية     ) ج ( 
  .               إدماجهم يف اجملتمع

ّ                                  يف سـياق دراسـة األمـني العام املتعمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفال، تنّوه اللجنة مع التقدير           -   ٧٣٥                                                               
ُ              مبشاركة الدولة الطرف يف املشاورة اإلقليمية ألوربا وآسيا الوسطى اليت ُعقد                                           ت يف سلوفينيا خالل الفترة من                                                                    

      وتوصي   .                                                              ، ولكنها تالحظ أن الدولة الطرف مل ترد على االستبيان ذي الصلة        ٢٠٠٥         يولـيه    /        متـوز   ٧       إىل    ٥
                                                                                                اللجنة الدولة الطرف باالسترشاد بنتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ إجراءات، بالشراكة مع اجملتمع املدين، 

                                                                 ع أشكال العنف اجلسدي أو النفسي، ولتوليد الزخم الالزم الختاذ                                                  مـن أجـل ضمان محاية كل طفل من مجي         
  .                           ً                                                           إجراءات ملموسة ومقيدة زمنياً، عند االقتضاء، هبدف منع ممارسات العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا
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             العقاب البدين

     اهر،                                          حقوق الطفل حتظر العقاب البدين حسب الظ        )       ضمانات (           من قانون     )  ٣ (  ٢٤                         تالحظ اللجنة أن املادة      -   ٧٣٦
  .                                                                               ولكنها تعرب عن قلقها ألن العقاب البدين يظل مع ذلك ممارسة شائعة يف إطار تأديب األطفال

                                                                   ً                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف باستحداث وتفعيل تشريعات وإجراءات حتظر صراحةً مجيع أشكال     -   ٧٣٧
         بشأن حق    )     ٢٠٠٦ ( ٨                                        ً                                                العقـاب البدين لألطفال يف مجيع األحوال، آخذةً يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم             
                      كما ينبغي أن تضطلع      .                                                                                           الطفـل يف احلمايـة من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة              

                                                                                                        الدولـة الطرف حبمالت توعية وتثقيف ضد العقوبة البدنية موجهة لعامة اجلمهور ولألخصائيني، وأن تشجع               
  .                                                   والقائمة على املشاركة يف املرتل واملدارس واملؤسسات واجملتمع                                           أشكال الرعاية والتعليم غري العنيفة واإلجيابية 

  الصحة األساسية والرفاه-٥
 ؛٢٦ و٢٤ و٢٣؛ واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

               األطفال املعوقون

                                 إليواء األطفال ذوي اإلعاقات العقلية              مدرسة خاصة   ١٤                حضانة متخصصة و  ١٨                    تالحظ اللجنة أن هناك  -   ٧٣٨
                                    ولكنها تشعر بالقلق لكثرة األطفال       .                                                            وترحب اللجنة بتكفل الدولة الطرف بأدوية األطفال املعوقني         .          واجلسـدية 

  .                                           املعوقني يف مؤسسات الرعاية ونقص أخصائيي اإلعاقة

                         يوم مناقشتها العامة             اللجنة             اليت اعتمدهتا                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة التوصيات           -   ٧٣٩
     ):CRC/C/69     انظر  (              األطفال املعوقني           بشأن حقوق 

                                            اعتماد وتنفيذ تشريع حيمي حقوق األطفال املعوقني؛  ) أ ( 

                                                                                   ضـمان تنفـيذ القواعد النموذجية بشأن تكافؤ فرص املعوقني، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة      ) ب ( 
  ؛ ٣   ١٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣              لألمم املتحدة يف 

                                                                                         بذل جهود لوضع تدابري بديلة وتنفيذها للحيلولة دون إيداع األطفال املعوقني يف مؤسسات               ) ج ( 
                                                                  الرعاية، بوسائل تشمل برامج إعادة التأهيل اجملتمعية والرعاية املرتلية؛

                                                                                       مواصـلة اجلهود لضمان متكني األطفال املعوقني من ممارسة حقهم يف التعليم إىل أقصى حد                 ) د ( 
                                إدماجهم يف نظام التعليم العام؛         ممكن وتيسري

                واملوارد املالية    )                    ً   كأخصائيي اإلعاقة مثالً   (                                                  بـذل املزيد من اجلهود لتوفري األخصائيني املؤهلني             ) ه ( 
                                                                                                           الالزمة، خاصة على املستوى احمللي، والتشجيع على وضع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية وتوسيع نطاقها، مبا               

  ؛                         يف ذلك جمموعات دعم الوالدين
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                                                                                      مواصـلة اجلهـود ملكافحـة املواقـف االجتماعـية السلبية جتاه األطفال املعوقني وحتاشي              ) و ( 
                 هتميشهم وإقصائهم؛

                                                                                       إزالـة احلواجـز املاديـة لتفعيل وصول األطفال املعوقني إىل املدرسة واملؤسسات األخرى               ) ز ( 
  .              واخلدمات العامة

                                      الصحة واحلصول على خدمات الرعاية الصحية

                              ً                                                         لجنة بتوفري الرعاية الطبية جماناً لألطفال، وبشهادة خلو الدولة الطرف من شلل األطفال منذ عام        ترحب ال -   ٧٤٠
    بيد   .                                                               ً                             ً  ، وباالعتراف هبا كرابع بلد يف العامل حيقق هدف تعميم يودنة امللح وفقاً للمعايري الدولية املقبولة عامةً    ٢٠٠٢

          وعلى وجه    .                                      يمة تؤثر على احلالة الصحية لألطفال                                                                  أهنا تشعر بالقلق ألن قطاع الصحة ال يزال يواجه مشاكل جس          
  :                                      اخلصوص، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التايل

                   يف املائة من وفيات   ٨٠                         ، تسببت االلتهابات يف حوايل     ٢٠٠٤    ً                                وفقـاً لدراسـة مستقلة أجريت يف عام      ) أ ( 
                                 ية بسيطة وقليلة التكلفة وبالعالج؛                                                                       الرضع يف مرحليت الرضاعة املبكرة واملتأخرة، وكان ميكن منعها بواسطة تدابري وقائ

                                                        ً  ال تزال معدالت وفيات األمهات مرتفعة، رغم التقدم احملرز مؤخراً؛  ) ب ( 

                                                                        ً                       تفـتقر املعلومـات الرمسـية بشأن معدالت وفيات الرضع إىل الدقة، وهو ما يرجع جزئياً إىل                   ) ج ( 
                                التفاوتات يف نظام تسجيل الوفيات؛

                                      من معدات الوالدة وأدوية احلاالت الطارئة؛                           تفتقر املستشفيات إىل ما يكفي   ) د ( 

  .                                               ليست هناك بيانات مستوفاة بشأن حالة تغذية األطفال    ) ه ( 

                                                                                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني الوضع الصحي لألطفال يف الدولة                -   ٧٤١
  :                  الطرف، بوسائل منها

                                         الرعاية الصحية جلميع األطفال، مع التركيز                                         ضمان توفري املساعدة الطبية الضرورية وخدمات  ) أ ( 
                                  على تطوير الرعاية الصحية األساسية؛

                                                                                        التصـدي العاجل ملسألة وفيات الرضع واألطفال، وخباصة عن طريق التركيز على التدابري              ) ب ( 
                 الوقائية والعالج؛

     بلد؛                                                                 تعزيز اجلهود الرامية إىل مواصلة خفض معدالت وفيات األمهات يف شىت أحناء ال  ) ج ( 

                                                   اعتماد وتنفيذ قانون وطين بشأن تسويق بدائل حليب األم؛  ) د ( 
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                                                                                      ضـمان حصول مجيع شرائح اجملتمع على املعلومات والتثقيف والدعم يف استخدام معارفها                 ) ه ( 
                                                               البسيطة عن صحة الطفل وتغذيته، مبا يف ذلك فوائد الرضاعة الطبيعية؛

                                  العاملية بشأن تسجيل وفيات الرضع؛                                     ضمان التنفيذ الكامل ملعايري منظمة الصحة  ) و ( 

                                                              تزويد املستشفيات مبا يكفي من معدات الوالدة وأدوية احلاالت الطارئة؛  ) ز ( 

  .                                                                             التماس املساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية يف هذا اجملال  ) ح ( 

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                                                ة الطرف بشأن عدم وجود حاالت مسجلة ألطفال مصابني باإليدز يف                                         تالحـظ اللجـنة مذكرة الدول      -   ٧٤٢
                                                                                                            تركمانسـتان، ولكنها تشعر بالقلق ألن تدين مستويات املعرفة بني عامة الشعب، وخباصة الشباب، عن أساليب                

   ز،                                                                          اإليدز، وشح املوارد وندرة املهارات فيما يتعلق باحلماية من عدوى اإليد           /                                 انتقال فريوس نقص املناعة البشري    
  .                                                                                                         إىل جانـب تفشـي السلوك اجلنسي وممارسات احلقن غري املأمونة، مجيعها تؤدي إىل تفاقم خطر تفشي اإليدز                 

                                                                                                           وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب املعلومات املتعلقة بضعف املهارات والقدرة على تشخيص اإليدز               
  .   دية                                                   وقلة اإلبالغ عن اإلصابة بفريوس اإليدز وغريه من األمراض املع

                       بشأن فريوس نقص املناعة  ٣                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  -   ٧٤٣
      اإليدز  /                                                     واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشري  )     ٢٠٠٣ (                  اإليدز وحقوق الطفل  /      البشري

   ):E/CN.4/1997/37 (             وحقوق اإلنسان 

                                                           لنسخ الفريوسات للمصابات بفريوس اإليدز وتوسيع نطاق فحوص                                توفـري العـالج املضاد        ) أ ( 
                            اإليدز الطوعية لتشمل احلوامل؛

                                                                            تعزيز التدابري الرامية إىل توسيع املرافق وتوفري التدريب الطيب لتشخيص وعالج اإليدز؛  ) ب ( 

                                                                     التصدي ملسألة قلة اإلبالغ عن األمراض املنقولة واملعدية، وخباصة اإليدز والسل؛  ) ج ( 

                                                                                           تعزيـز اجلهـود املبذولة يف هذا اجملال عن طريق تنظيم محالت وبرامج للتوعية باإليدز بني                  ) د ( 
                                                                                                          أوسـاط املراهقني، وال سيما الذين ينتمون منهم إىل الفئات الضعيفة واألكثر عرضة لإلصابة، وبني السكان                

ّ                                                    ككل للحّد من التمييز ضد األطفال املصابني باإليدز واملتضررين منه؛         

  )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (                    ً                   األمراض املنقولة جنسياً يف تركمانستان       /                                        نفيذ الربنامج الوطين للوقاية من اإليدز      ت    ) ه ( 
       ً      ً                                 تنفيذاً مالئماً، بوسائل تشمل تقدمي التمويل الالزم؛

                                                                                            الـتماس املـزيد من املساعدة التقنية من جهات تشمل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين                 ) و ( 
  .              يدز واليونيسيف  اإل /                       بفريوس نقص املناعة البشري
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            صحة املراهقني

                                                                                                             تنوه اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا اجملال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تفشي االستخدام                 -   ٧٤٤
                                          كما تالحظ شح املعلومات املتعلقة باخلدمات        .                                                                 غري املشروع للمخدرات أو املواد املؤثرة على العقل بني املراهقني         

  .                                   ة والتناسلية املتوفرة يف الدولة الطرف             الصحية النفسي

                       بشأن صحة املراهقني     ٤                                     ً                                                   توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف مبـا يـلي، آخذةً باالعتبار تعليقها العام رقم                   -   ٧٤٥
   ):    ٢٠٠٣ (      ومنوهم 

                                                                     عن صحة املراهقني هبدف وضع سياسة صحية شاملة تعىن باملراهقني وتعاجل                     دراسة          إجـراء   ) أ ( 
      درات؛                       بشكل خاص قضية إدمان املخ

                                                                             توفري اخلدمات الصحية النفسية املالئمة لألطفال املدمنني على املخدرات غري املشروعة، مبا يف   ) ب ( 
                                                                    ذلك مراكز التأهيل الطيب وغريها من املؤسسات وخدمات الدعم األسري املالئمة ؛

            للمراهقني                                                                                   وضع برامج للنهوض بصحة املراهقني وإيالء عناية خاصة لتوفري العالج احلديث الكايف             ) ج ( 
                                                                                           الذين يشكون من مشاكل نفسية والتماس املساعدة يف هذا الصدد من جهات إحداها منظمة الصحة العاملية؛

                                                                                          تدريـب املعـلمني واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني اآلخرين العاملني مع األطفال على كيفية               ) د ( 
                                      املراهقني بأسلوب يراعي خصوصيات الطفل؛                                                      ّ التعامل مع تعاطي املخدرات وغريه من القضايا الصحية اليت متّس

  .                                                                                    تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن خدمات الصحة النفسية والتناسلية املوفرة للمراهقني    ) ه ( 

              املستوى املعيشي

          بالغاز      ١٩٩٣                                                                                                  تالحـظ اللجـنة املعلومـات اليت تفيد بأن حكومة الدولة الطرف قد زودت مواطنيها منذ عام                   -   ٧٤٦
                             بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن   .     ٢٠٢٠                        ً                         ّ               ء واملاء وملح الطعام جماناً، وأن هذه اخلدمات اجملانية متّ متديدها حىت عام         والكهربا

                                                              يف املائة فقط من الشعب حيصلون على ماء الشرب املأمون، يف حني تنحدر   ٥٥    ً                                  أسـراً كثرية تعيش عند حافة الفقر وألن    
  .                     ً                                         ية، وهو ما يرجع جزئياً إىل التوزيع غري املتكافئ للثروة يف هذا البلد                        يف املائة يف املناطق الريف  ٢٤          النسبة إىل 

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٧٤٧

                                                                                        اختـاذ التدابري الضرورية لوضع سياسة فعالة للحد من الفقر، بوسائل تشمل احلد من عدم املساواة     ) أ ( 
                يف توزيع الثروة؛

                          ً  ادية لألسر احملرومة اقتصادياً؛                      توفري الدعم واملساعدة امل  ) ب ( 

                                                                             بذل املزيد من اجلهد لتوفري الصرف الصحي املالئم ومياه الشرب يف شىت أحناء البلد، وخباصة   ) ج ( 
  .                يف املناطق الريفية
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                                            ومات عن تدهور نظام التعليم يف تركمانستان خالل السنوات القليلة                                   تشعر اللجنة بالقلق ملا بلغها من معل -   ٧٤٨
  :                   ً                ويساورها القلق خاصةً لألسباب التالية  .       املاضية

ّ                                 إن إصالح التعليم أّدى إىل خفض سن التعليم اإللزامي من   ) أ (           سنوات؛ ٩     إىل   ١٠                 

                  ار الدويل املتمثل يف      ً                       يوماً يف السنة مقارنة باملعي   ١٥٠                                         إن األطفـال يذهـبون إىل املدرسة مبعدل          ) ب ( 
      ً                      ً                                                    يوماً، األمر الذي يرجع جزئياً إىل شيوع استخدام تالميذ املدارس للعمل يف حقول القطن؛   ١٨٠

                                 ، وهو دليل روحي من تأليف الرئيس؛"روح نامه "       ً     ً                               إن عدداً كبرياً من الربامج الدراسية خمصص لتدريس   ) ج ( 

                                   تعليم املبكر يف مرحلة ما قبل املدرسة؛                                       يف املائة فقط من األطفال تتاح هلم فرصة ال  ٢٠   إن   ) د ( 

                        ً                                                        إن حجم الصفوف يكرب سريعاً، واملرافق تتدهور ومتويل الكتب الدراسية واإلمدادات يتناقص؛    ) ه ( 

               ً                                                                  إن املدرسني كثرياً ما يرغمون على العمل يف حقول القطن وقد تستخدم املدارس لصناعة القطن؛  ) و ( 

                                  صلون على التدريب أو األجر الكافيني؛       ً     ً                إن عدداً كبرياً من املعلمني ال حي  ) ز ( 

                                                                                                 إن الطلـبة الذيـن ينتمون إىل أقليات عرقية، وال سيما األطفال الكازاخستانيني واألوزبكيني واألرمن            ) ح ( 
  .                                                                                                     والروس، ال تتاح هلم إمكانيات كافية للدراسة وتلقي التعليم بلغتهم األم، رغم وجود أحكام تشريعية يف هذا الصدد

    ٢٩   و  ٢٨                                                                         نة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية كافة لضمان التنفيذ الكامل للمادتني          توصي اللج -   ٧٤٩
                ، وتوصيها على    )    ٢٠٠١ (                         بشأن أهداف التعليم      ١                                                               مـن االتفاقية، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم           

  :                وجه اخلصوص مبا يلي

                                ذلك عن طريق حتسني املناهج الدراسية                                                 اختاذ التدابري الضرورية لتحسني نوعية التعليم، مبا يف   ) أ ( 
                                    حبيث تنسجم مع معايري التعليم الدولية؛

                                              ً  اختاذ تدابري لتمديد فترة التعليم اإللزامي تدرجيياً؛  ) ب ( 

     ً                                                         يوماً أسوة باملعايري الدولية، وضمان التطبيق الفعلي حلظر            ١٨٠                               زيادة عدد أيام الدراسة إىل        ) ج ( 
                           إشراك األطفال يف حصاد القطن؛

                                                                                 إعادة فتح الصفوف واملدارس باللغات الكازاخستانية واألوزبكية واألرمنية والروسية ألطفال   ) د ( 
                 األقليات العرقية؛
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                                                                                      االسـتثمار يف تدريـب املعلمني وحتسني رواتبهم وضمان تفرغهم لواجباهتم املدرسية وعدم                 ) ه ( 
                                        ممارسة أي مهام أخرى أثناء ساعات الدراسة؛

                                            افق املدارس والكتب الدراسية واإلمدادات األخرى؛                 االستثمار يف حتسني مر  ) و ( 

                                                                           تعزيز اجلهود الرامية إىل إدراج حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، يف   ) ز ( 
                 املناهج الدراسية؛

                                                                              توفري املزيد من برامج التدريب املهين لليافعني، هبدف تيسري دخوهلم سوق العمل يف املستقبل؛  ) ح ( 

  .                                               زيد من املساعدة من جهات تشمل اليونيسيف واليونسكو         التماس امل  ) ط ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 ؛٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٠واملادة 

                        األطفال الالجئون واملشردون

                             ستاين اجلنسية التركمانية يف عام            الجئ طاجيك  ١٠     ٠٠٠                                          ترحـب اللجـنة مبنح الدولة الطرف أكثر من     -   ٧٥٠
                                                                                           بـيد أن اللجـنة قلقة ملا قد يتعرض له األطفال من ضرر فادح جراء إدراج إعادة التوطني القسري يف      .     ٢٠٠٥

                       وباإلضافة إىل ذلك، تشعر    .                                        ، واستخدامه كعقوبة على جرائم معينة         ٢٠٠١                                        القانون اجلنائي لتركمانستان منذ عام      
    .                                                            املتعلقة بالترحيل القسري لألقليات العرقية، مبا يف ذلك األطفال                           اللجنة بالقلق بشأن املعلومات

                                                                                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف باملسارعة إىل إلغاء حكم إعادة التوطني القسري كعقوبة على جرائم                -   ٧٥١
  .                                                                معينة، ووضع حد لسياسة الترحيل القسري اليت متارس ضد األقليات العرقية

                 االستغالل االقتصادي

                                                                                                اللجنة باملرسوم الذي أصدره الرئيس ضد عمل األطفال وإدانته بالتحديد استخدام األطفال يف                    ترحـب  -   ٧٥٢
                بيد أن اللجنة     .                ً                        ً                                                    حصاد القطن، فضالً عن التشريع املعتمد مؤخراً الذي حيظر إرسال تالميذ املدارس حلصاد القطن             

  .                  املتعلقة بعمل الطفل                                                               قلقة الستمرار تفشي هذه املمارسة والنعدام الفعالية يف إنفاذ القوانني 

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٧٥٣

                                                                                        إجراء مسح شامل لعدد األطفال العاملني وتركيبتهم ومساهتم هبدف وضع وتنفيذ استراتيجية              ) أ ( 
                           شاملة ملنع ومكافحة استغالهلم؛

                                ً                              ضمان تنفيذ القانون املعتمد مؤخراً حلظر عمل األطفال يف حقول القطن؛  ) ب ( 
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        والتماس   )     ١٩٩٩ (   ١٨٢ و  )     ١٩٧٣ (   ١٣٨                                                   التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم          ) ج ( 
  .            واليونيسيف ،                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال                              املساعدة التقنية يف هذا اجملال من 

              أطفال الشوارع

               ألن املعلومات من                                                                                    تشـعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف عن أطفال الشوارع، و           -   ٧٥٤
  .                                                مصادر أخرى تشري إىل ازدياد عددهم خالل السنوات األخرية

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٧٥٥

                                                                                           إجراء دراسة حول نطاق هذه احلالة واالسترشاد بنتائج الدراسة يف وضع استراتيجية شاملة               ) أ ( 
                                للوقاية وخفض عدد أطفال الشوارع؛

                                                                  ال الشوارع على املأكل وامللبس واملسكن والرعاية الصحية والفرص                            ضـمان حصـول أطف      ) ب ( 
                                                                    التعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين واملهارات احلياتية لدعم منوهم املكتمل؛

                                                                                     تشجيع وتنفيذ الربامج اليت تستهدف التعايف اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي            ) ج ( 
             هلؤالء األطفال؛

  .                            ل األطفال مع أسرهم عند اإلمكان      ّ   تيسري ملّ مش  ) د ( 

              االجتار باألشخاص

                      عالوة على ذلك، تالحظ      .                                                                                  تشـعر اللجنة بالقلق ألن القانون احلايل ال حيظر االجتار باألشخاص بصريح العبارة             -   ٧٥٦
      قلقها                                                   ً    ً                                                              اللجـنة أن نطـاق مشكلة االجتار يف الدولة الطرف ليس كبرياً جداً باملقارنة مع بلدان أخرى يف املنطقة، ولكن ت                    

  .                                                   ً                                              املعلومات القائلة إن بنات األقليات العرقية أكثر تعرضاً لالجتار بسبب قلة فرص التعليم أو العمل املتاحة هلن

         تعزيز          باملضي يف                                                                             وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف               ٣٤            ضوء املادة      يف   -   ٧٥٧
         ، وذلك            االستغالل      أشكال                               ل ألغراض جنسية وغري ذلك من                                          ومـنع ومكافحـة االجتار باألطفا          صـر            جهودهـا حل  
  :           بوسائل منها

ّ                                  ً           استحداث أحكام جتّرم االجتار يف التشريعات الوطنية، وفقاً لرب          ) أ (                             ِّ        وتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجار                    
      طنية،                                                                                                         باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الو                 

  ؛    ٢٠٠٠     لعام 

                                        إجراء دراسات لتقييم طابع املشكلة وحجمها؛  ) ب ( 

                                                                                           توفـري التدريـب املالئم واملنهجي جلميع الفئات املهنية املعنية، مبا يف ذلك الشرطة وحرس                ) ج ( 
             احلدود وغريهم؛
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                                                  توفري املشورة النفسية وخدمات التأهيل األخرى للضحايا؛  ) د ( 

                                      تستهدف بشكل خاص األطفال وأولياء األمور؛                       تنظيم محالت توعية ووقاية     ) ه ( 

  .                                     التماس املساعدة من جهات تشمل اليونيسيف  ) و ( 

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

  :                 كما يقلقها ما يلي  .                                                      تشعر اللجنة بالقلق لقلة املعلومات املتعلقة بقضاء األحداث -   ٧٥٨

                      ية اليت خيضع هلا الكبار؛                                                         خضوع األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر لنفس اإلجراءات اجلنائ  ) أ ( 

                                                           إمكانية احتجاز األطفال على ذمة التحقيق ملدة تصل إىل ستة أشهر؛  ) ب ( 

                                                                                وجود مؤسسة واحدة فقط لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر املخالفني للقانون، والذين ال   ) ج ( 
ّ             ً                       يتّم فصلهم دائماً يف الواقع عن الكبار ؛    

                        عدم مالءمة ظروف االحتجاز؛  ) د ( 

  ؛ )      أعاله   ٧٢٥         ً         انظر أيضاً الفقرة  (                                                      كثرة انتزاع االعترافات بالقوة واستخدامها كدليل يف احملكمة   )  ه  ( 

ٍ          ً  عدم االقتصار على احلرمان من احلرية كحٍل أخري دوماً  ) و (                                    .  

   ٣٩   و  ٣٧                                                                                              توصـي اللجنة الدول الطرف بضمان التوافق التام بني قضاء األحداث واالتفاقية، وخباصة املواد             -   ٧٥٩
                                         قواعد األمم املتحد ة النموذجية الدنيا                                                                  يري األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك                     ، ومعـا    ٤٠ و

             مبادئ الرياض  (        األحداث                               األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح          ، ومبادئ )         واعد بيجني ق   (                      إلدارة شؤون قضاء األحداث
                                                        من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق              احملرومني                                          ، وقواعـد األمم املتحدة حلماية األحداث       )           التوجيهـية 

                                         يف يوم مناقشتها العامة بشأن قضاء األحداث                          اليت قدمتها اللجنة            والتوصيات                                           باألطفـال يف نظـام العدالـة اجلنائية؛         
) CRC/C/46 بالقيام مبا يلي                                       ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف   )    ٢٣٨-   ٢٠٣          ، الفقرات              :  

    ١٨                                                                      لتدابري الضرورية لضمان عدم حرمان األشخاص الذين تقل أعمارهم عن                         اختـاذ مجيع ا     ) أ ( 
ّ                                         سنة من حريتهم إال كحل أخري وأن يتّم احتجازهم منفصلني عن الكبار يف مجيع احلاالت؛                                 

          ً     سنة، وفقاً     ١٨                                                                      ضـمان اعتماد إجراءات خاصة جلميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن              ) ب ( 
                 لصلة يف االتفاقية؛                      وغريها من املواد ذات ا  ٤٠       للمادة 

                                                                                   اختاذ خطوات عاجلة إلدخال حتسينات جوهرية على ظروف احتجاز األشخاص دون الثامنة              ) ج ( 
                                     ً                  عشرة من العمر احملرومني من حريتهم، وفقاً للمعايري الدولية؛
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                               أو اإلكراه هو دليل غري مقبول حبكم  /                                             ضمان أن أي تصريح يثبت انتزاعه عن طريق العنف و  ) د ( 
                  ي إجراءات قضائية؛           القانون يف أ

            لألطفال دون    )                             مبا يف ذلك األنشطة الرياضية     (                                               توفـري بـرنامج كامل من األنشطة التعليمية           )  ه  ( 
                                        الثامنة عشرة من العمر احملرومني من حريتهم؛

                                                          تدريب األخصائيني يف جمال تأهيل األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛  ) و ( 

                                                   ة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بقضاء األحداث                               التماس املساعدة التقنية من اهليئ  ) ز ( 
  .                   واليونيسيف بشكل خاص

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٨

                                                                                     ّ           ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية، ولكنها تذكّرها       -   ٧٦٠
    .                                                                      بالغ وتدعوها إىل تسليم تقريريها األولني يف نفس الوقت لتيسري نظر اللجنة فيهما                         بالتزاماهتا فيما يتعلق باإل

  متابعة التوصيات ونشرها-٩

        املتابعة

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات            -   ٧٦١
                                               شعب، والربملان، وجمالس الشعب احمللية والبلدية،                                                              بطـرق تشـمل إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس ال          
  .                                                 بغرض النظر فيها كما ينبغي واختاذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

        املالحظات  (                ً                                                                          توصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف والتوصيات احلالية              -   ٧٦٢
                                               اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وفئات الشباب                                                      الـيت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع لعامة         )          اخلتامـية 

                                                                                              واألطفال، باللغات املالئمة، وبوسائل تشمل على سبيل املثال ال احلصر شبكة اإلنترنت، من أجل إثارة النقاش 
  .                                  والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١٠

                                        القادم قبل التاريخ احملدد مبوجب االتفاقية                                                      تدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري     -   ٧٦٣
ّ                                   وينبغي أن يضّم هذا التقرير التقارير الدورية       .     ٢٠١٠        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٩                              للتقرير الدوري الرابع، أي                  

                 وتنتظر اللجنة من    ). CRC/C/118     انظر  (       صفحة    ١٢٠                                                        الـثاين والثالث والرابع وأن ال يتجاوز عدد صفحاته          
ّ                 تقدم تقاريرها الدورية كل مخس سنوات، على حنو ما تنّص عليه االتفاقية                       الدولة الطرف بعد ذلك أن                                                 .  
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 بلجيكا: املالحظات اخلتامية

    ١٥               املعقودة يف        ١١٢٣           يف جلستها     ) CRC/C/OPAC/BEL/1 (                                               نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لبلجيكا              ٧٦٤
                                            الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا التاسعة        ٨                                             ً                 بدون حضور وفد للدولة الطرف اليت اختارت، عمالً باملقرر             ٢٠٠٦      مايو   /    أيار

  ،     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                             واعتمدت اللجنة، يف جلستها       .                                              والـثالثني، إجـراء مـراجعة تقنية للتقرير       
  :                       املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

                              ها للردود اخلطية على قائمة                                                                               ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل، باإلضافة إىل تقدمي            -   ٧٦٥
                                             ، مما يتيح معلومات مفصلة عن التدابري التشريعية  )CRC/C/OPAC/BEL/Q/1 (                                املسـائل الـيت وضـعتها اللجنة     

  .                                                                                                   واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف بلجيكا فيما يتعلق باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياري

                                                                                       ة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة                ِّ                 وتذكِّر اللجنة الدول   -   ٧٦٦
   ).CRC/C/15/Add.178   (    ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران ٧                                                 املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                     وتوكول االختياري أن احلد األدىن لسن                                                                    ترحـب اللجـنة بإعالن الدولة الطرف عند التصديق على الرب           -   ٧٦٧
     ً                              ً              عاماً وأن القانون البلجيكي حيظر متاماً مشاركة أي   ١٨                                                  التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة البلجيكية ال يقل عن 

     ً                                                                             عاماً يف أي عمليات حلفظ السالم أو أي نوع من أنواع املشاركة يف العمليات املسلحة           ١٨                   شخص تقل سنه عن     
  .         قات السلم                يف أوقات احلرب وأو

      ً    مكرراً     ١٣٦              من املادة     ١               من الفقرة     ٧       البند     (    ٢٠٠٣                                                    وترحـب اللجـنة بتعديل القانون اجلنائي يف عام           -   ٧٦٨
     ً                                      عاماً يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة،   ١٥                                                 ، وهـو التعديل الذي يعترب جتنيد األطفال دون سن       )     ً   رابعـاً 

  .                                 عمال القتالية جرميتني من جرائم احلرب     ً       عاماً يف األ  ١٥                               باإلضافة إىل إشراك األطفال دون سن 

                                                                                                          وتالحظ اللجنة مع التقدير سياسة التعاون اإلمنائي اليت تنتهجها الدولة الطرف، واليت متنح األولوية ملنع                -   ٧٦٩
  .                              مشاركة األطفال يف الرتاعات املسلحة

                          توجيهية املتعلقة باألطفال                               ً                                                      وتالحـظ اللجنة مع التقدير أيضاً أن الدولة الطرف تساهم يف تنفيذ املبادئ ال              -   ٧٧٠
                                                                                                           والرتاعـات املسـلحة وهي املبادئ اليت اعتمدها جملس الشؤون العامة والعالقات اخلارجية باالحتاد األورويب يف                

  .    ٢٠٠٣      ديسمرب  /          كانون األول
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                  خطة العمل الوطنية

                  كمتابعة للوثيقة     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٢٤                                     اد خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال يف                  ترحب اللجنة باعتم -   ٧٧١
     مايو  /                                                                 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل يف أيار  "               عامل صاحل لألطفال "                  اخلتامية املعنونة   

   ). ٧      الفصل  (                 درجة يف خطة العمل                                                     ، وتالحظ أن مسألة األطفال املشاركني يف النـزاعات املسلحة م    ٢٠٠٢

                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ إجراء حمدد لتنفيذ خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال، بالتشاور  -   ٧٧٢
                                                                                                                والتعاون مع الشركاء املعنيني، مبا فيهم اجملتمع املدين، وبرصد اعتماد مايل حمدد وآليات متابعة مناسبة لتنفيذ                

  .            اخلطة بالكامل

   ات       التشريع

                            يف الدولة الطرف، فإهنا تشعر     ١٩٩٢                                                         لئن كانت اللجنة تالحظ وقف اخلدمة العسكرية اإلجبارية منذ عام  -   ٧٧٣
                      ِّ                                                                                ً       بالقلق ألن القانون املنظِّم للخدمة العسكرية اإلجبارية، الذي مل يتم إلغاؤه بعد، يبيح التجنيد يف امليليشيا ابتداًء من 

  .     ً                    عاماً، وخباصة يف وقت احلرب  ١٧     ص سن                       يناير من عام بلوغ الشخ /               شهر كانون الثاين

     ً     عاماً يف   ١٨                                                                          توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف مجيع القوانني اليت تبيح جتنيد األشخاص دون سن  -   ٧٧٤
  .                        القوات املسلحة يف وقت احلرب

     َّ                                            قيَّد الوالية القضائية خارج اإلقليم يف حاالت           ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب  ٥                                       وتشـعر اللجـنة باألسـف ألن قانون          -   ٧٧٥
                                                                                                                        االنتهاك اجلسيم للقانون الدويل اإلنساين، لكنها ترحب بتوفري فرصة اللجوء املباشر إىل احملاكم البلجيكية لألطفال اجملندين                

     ً    عاماً،    ١٥                                   ُ                                                                              يف القـوات املسـلحة الوطنية أو الذين اسُتغلوا للمشاركة النشطة يف األعمال القتالية رغم عدم بلوغهم سن                   
                                                                            ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن هذه األحكام ال تنص على محاية األطفال               .       باجلرمية                                   وذلك إذا ما كانت لبلجيكا صلة       

  .                                                                                       من األشكال األخرى للتجنيد يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة واليت تشركهم يف األعمال القتالية

                        ات املسلحة أو اجلماعات                                                                                    بغية تعزيز التدابري الوطنية والدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال يف القو            -   ٧٧٦
  :                                                                             املسلحة واستخدامهم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

           ً        ً     ً                                                                  أن حتظر حظراً قانونياً صرحياً انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال              ) أ ( 
                            وإشراكهم يف األعمال القتالية؛

                                                           ارج اإلقليم فيما يتعلق هبذه اجلرائم عندما يكون مرتكبها أو                                    أن تنشـئ واليـة قضـائية خ         ) ب ( 
                                                       ضحيتها شخص من مواطين الدولة الطرف أو تربطه صالت أخرى هبا؛
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                        ً                                                                    أن تدخل يف القوانني أحكاماً تنص على أنه ال جيوز قيام العسكريني بأي فعل ينتهك احلقوق                  ) ج ( 
  .                          أي أمر عسكري يف هذا الشأن                                               املكرسة يف الربوتوكول االختياري، بصرف النظر عن صدور

               النشر والتدريب

                                                                                                         لـئن كانت اللجنة تالحظ مع التقدير اإلعالن التلفزيوين الوحيد الصادر عن اللجنة الوطنية البلجيكية                -   ٧٧٧
                                                            بشأن تأثري احلرب على األطفال وأنشطة التدريب واحلمالت اليت           )          اليونيسيف (                                  ملـنظمة األمـم املتحدة للطفولة       

                                                                             ألمحر البلجيكي عن حالة وحقوق األطفال املشاركني يف الرتاعات املسلحة، فإهنا تشعر بالقلق                    يـنظمها الصليب ا   
                                                                                           ً                      ألن أنشـطة النشر والتدريب اليت تقوم هبا الدولة الطرف فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري تقتصر عموماً على                 

  .                                    تدريب القوات املسلحة واألفراد العسكريني

                                                                      الدولة الطرف يف توفري أنشطة التدريب املتعلقة بالربوتوكول االختياري                                     توصـي اللجنة بأن تستمر       -   ٧٧٨
                                                                                       كما توصي بأن تضع الدولة الطرف برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب يف جمال               .                 للقـوات املسلحة  

    ومن                                                                                                        أحكـام الربوتوكول االختياري، جبميع اللغات احمللية، لكل الفئات املهنية املختصة العاملة مع األطفال               
                                                                                                 أجلهم، مثل املعلمني والسلطات العاملة مع األطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين من البلدان املتأثرة بالرتاعات 

  .                                          املسلحة ومن أجل هؤالء األطفال، واحملامني والقضاة

 التدابري املعتمدة بشأن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي -٢

   عي                         تدابري إعادة اإلدماج االجتما

  .                                                                                                   تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد يقصده األطفال ملتمسو اللجوء واملهاجرون من مناطق الرتاعات              -   ٧٧٩
                                                                                                          ويف ضـوء توقع أن يكون عدد كبري من هؤالء األطفال قد تعرضوا لتجارب مسببة للصدمات النفسية، تالحظ                  

                                        حتادية الستقبال ملتمسي اللجوء يف توفري                                                                                اللجـنة مع التقدير أن الصليب األمحر البلجيكي يتعاون مع الوكالة اال           
  .                                                                            املساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال ملتمسي اللجوء، الفارين من النـزاعات املسلحة

                                                                                                  وتشـعر اللجنة باألسف لعدم حصوهلا على معلومات تشري إىل برامج أو أنشطة حمددة إلدماج األطفال                 -   ٧٨٠
     ً                  عاماً ممن شاركوا يف       ١٨                                     بيانات عن ملتمسي اللجوء دون سن                                                      اجلـنود السـابقني ولعدم إجراء مجع منهجي لل        

ّ                                  ولـئن كانت اللجنة تالحظ أن استجواب ملتمسي اللجوء القّصر غري املصحوبني يتواله               .                    الرتاعـات املسـلحة                                                      
                                                                                                           مـتطوعون حيضرون دورات غري منتظمة عن الصدمات النفسية اليت يتعرض هلا األطفال يف املنفى وعن التقنيات                 

                                                                                         جواب األطفال، فإهنا تشعر بالقلق بشأن املوارد املتاحة للدولة الطرف لتحديد األطفال الذين شاركوا          اخلاصة الست
  .                                                           يف الرتاعات املسلحة والذين حيتاجون إىل الرعاية واملساعدة العاجلتني

     يف                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه اهتمام خاص إىل األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين              -   ٧٨١
َ                                                                                     بلجيكا، الذين ُيحتَمل أن يكونوا قد شاركوا يف نزاع مسلح أو تأثروا به، بتعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق ما يلي    ُ              :  

                                           حتديد هؤالء األطفال يف مرحلة مبكرة قدر اإلمكان؛  ) أ ( 
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                                                                            توفري املساعدة اجلامعة لعدة ختصصات واليت تراعي االختالف الثقايف هلؤالء األطفال من أجل  ) ب ( 
              ً       ً                        ً    تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

                                                                                       القـيام بعمليات مجع منهجي للبيانات عن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين              ) ج ( 
                       ُ                                                                اخلاضعني لواليتها والذين ُيحتمل أن يكونوا ضحايا األعمال القتالية اليت وقعت يف أوطاهنم األصلية؛

                                                                     للسلطات العاملة من أجل األطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين ومع                                توفري التدريب بانتظام    ) د ( 
  .                  ُ                                                               هؤالء األطفال الذين ُيحتمل أن يكونوا ضحايا األعمال القتالية اليت وقعت يف أوطاهنم األصلية

  ) CRC/GC/2005/6   ( ٦                              ً             ً                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باإلحاطة علماً بتعليق اللجنة العام رقم             -   ٧٨٢
                          وتطلب اللجنة إىل الدولة      .                                                                األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي                     بشأن معاملة 

  .                                                                            الطرف أن تقدم معلومات عن برامج إعادة اإلدماج االجتماعي يف تقريرها الدوري القادم

  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-٣

             محاية الضحايا

                                                             ير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلظر األسلحة اخلفيفة اليت ميكن أن                              لئن كانت اللجنة تالحظ مع التقد -   ٧٨٣
                                                                                                        يسـتخدمها األطفال اجلنود على املستوى الدويل، بطرق منها على سبيل املثال حظر التجارة يف املواد احلربية مع         

      ٢٠٠٣    ُ           ذي أُدخل يف عام        ً               استناداً إىل التعديل ال (                                                        البلدان اليت ثبت أن األطفال اجلنود منخرطون يف جيشها النظامي 
                                                                       ، فإهنا تشعر بالقلق ألن تطبيق هذا النص يقتصر على األطفال اجلنود             )                                        عـلى قانون التجارة يف األسلحة الصغرية      

                                                                أما فيما يتعلق بالتجارة الدولية يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،   .      ً  عاماً  ١٦                              الذيـن تقـل أعمـارهم عن       
  .                     وتصدر من الدولة الطرف                                فتالحظ اللجنة أن هذه األسلحة تنتج 

                                                                                            توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف قوانينها الوطنية املتعلقة بالتجارة يف األسلحة الصغرية  -   ٧٨٤
     ً        ً       ً      عاماً اشتراكاً مباشراً      ١٨                                                                                       بغية إلغاء التجارة يف املواد احلربية مع البلدان اليت يشترك فيها أشخاص دون سن               

        ويف هذا    .                                                                 القوات املسلحة للدولة أو يف اجلماعات املسلحة املستقلة عنها                                           يف األعمـال القتالـية كأفراد يف      
                                                                                                                الصـدد، تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن توضح، يف تقريرها القادم، عدد املبيعات اليت مت وقفها نتيجة                   

  .                                                    لتنفيذ القانون املعدل املتعلق بالتجارة يف األسلحة الصغرية

    خرى                           املساعدة املالية واملساعدات األ

                                                                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف على املستوى املتعدد األطراف يف معاجلة مشكلة األطفال           -   ٧٨٥
               كما أهنا تشجع     .                                                                                          يف الرتاعـات املسـلحة، مبا يف ذلك الدعم املايل املقدم إىل وكاالت األمم املتحدة املتخصصة               

  .        ا امليدان                                              األنشطة الثنائية اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف هذ

                                                                                               توصـي اللجـنة بـأن تواصل الدولة الطرف وتعزز أنشطتها الثنائية واملتعددة األطراف الرامية إىل         -   ٧٨٦
  .                                                                                 التصدي ملسألة اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، مع االهتمام بصورة خاصة بالعمل الوقائي
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  املتابعة والنشر-٤

        املتابعة

                                                                   طرف مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،                                            توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ال      -   ٧٨٧
      ، وإىل  )                       جملس الشيوخ وجملس النواب  (                                                                       بوسـائل مـنها إحالـة هـذه التوصيات إىل جملس الوزراء والربملان              

  .                                                                                    احلكومات والربملانات احمللية، حبسب االقتضاء، للنظر فيها على النحو الالزم واختاذ إجراءات بشأهنا

      النشر

                                                                                                    توصـي اللجـنة بأن يتاح التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وهذه املالحظات اخلتامية اليت                 -   ٧٨٨
                                                                                                          اعـتمدهتا اللجـنة لألطفـال وآبائهم جبميع اللغات املستخدمة للدولة الطرف، بوسائل منها مناهج التعليم             

                              طرف الربوتوكول االختياري على                                    كما توصي بأن تتيح الدولة ال       .                                        باملدارس والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     
  .                                                                          نطاق واسع لعامة اجلمهور بغية إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-دال 

                                                                       من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج            ٨              من املادة     ٢   ً           عمالً بالفقرة    -   ٧٨٩
                                                                  ل االختياري يف تقريرها الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع، املقرر                                 معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكو

  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١٥                           من اتفاقية حقوق الطفل، يف   ٤٤                 تقدميه مبوجب املادة 

 تركيا: مالحظات ختامية

  ) CRC/C/SR.1129     انظر    (    ١١٢٩           يف جلستها (CRC/C/OPSC/TUR/1)                                  نظرت اللجنة يف التقرير األويل لتركيا  -   ٧٩٠
           ، املالحظات     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦        مـايو    /         أيـار    ١٧              املعقـودة يف    
  .               اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

                                                                                                           ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الشامل وبردها اجلامع املانع الذي جاء يف أوانه على                 -   ٧٩١
  .                                        ُ             وتثمن اللجنة احلوار الصريح والبناء الذي أُجري مع الوفد   ). CRC/C/OPSC/TUR/Q/1 (             قائمة املسائل 

    ّ                                                                                                               وتذكّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية السابقة                 -   ٧٩٢
  .CRC/C/15/Add.152             دة يف الوثيقة         والوار    ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران ٨                                             اليت اعتمدهتا بشأن التقرير األويل للدولة الطرف يف 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

   :                              تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -   ٧٩٣

                      وعلى قانون املرافعات     )     ٥٢٣٧              القانون رقم    (                                                الـتعديالت الـيت أجريت على قانون العقوبات           ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ١                          ، اللذين دخال حيز النفاذ يف  )    ٥٢٧١            القانون رقم  (        اجلنائية 
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      ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ٣                           الذي دخل حيز النفاذ يف        )     ٥٣٩٥              القانون رقم    (                         قـانون محايـة األطفال        ) ب ( 
                                                                                             والغاية منه إدماج املعايري الدولية يف اإلجراءات واملبادئ اليت ختص األطفال الذين هم يف حاجة إىل احلماية؛

                              بصفتها املنظمة املكلفة بالتنسيق                                                          تعيني املديرية العامة لوكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال   ) ج ( 
                                                                                           املسؤولة عن رصد وتنفيذ أحكام ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبالتايل الربوتوكول االختياري امللحق هبا؛

  ؛    ٢٠٠٣                                                                       إنشاء فرقة عمل وطنية ملكافحة االجتار يف األشخاص واعتماد خطة عمل وطنية يف عام   ) د ( 

                                                     بيق الربوتوكول االختياري مباشرة على التشريعات الوطنية؛                               إجراء تعديالت على الدستور جتيز تط    ) ه ( 

                                                                                                 أنشـطة التدريـب اليت شرعت الدولة الطرف يف القيام هبا من أجل زيادة الوعي باملسائل اليت                   ) و ( 
  .                 يتناوهلا الربوتوكول

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

        الختياري                            تنسيق ورصد تنفيذ الربوتوكول ا

                                                                          املديرية العامة لوكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال بصفتها املنظمة                      اللجنة دور                    بيـنما تسـجل      -   ٧٩٤
                                                                                                             املكلفـة بالتنسيق املسؤولة عن رصد وتنفيذ أحكام ومبادئ الربوتوكول االختياري، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق            

ُ     إزاء عدم كفاية أنشطة التنسيق والرصد اليت ُشرع    .    فيها                                        

                                                                                                 حتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها يف جمايل الرصد والتنسيق على الصعيدين املركزي                -   ٧٩٥
                                                                                                      واحمللي بغية وضع هنج منهجي ومتماسك لتناول املسائل اليت يشملها الربوتوكول االختياري واالستفادة من              

  .                ً                              ذلك التنسيق أيضاً يف وضع االستراتيجيات والسياسات

                 لوطنية وامليزانية           خطة العمل ا

                                                                                                ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار يف األشخاص غري أن القلق ال يزال يساورها من كون            -   ٧٩٦
                                                                                                             تلك اخلطة ال تتطرق إىل مجيع املسائل املشار إليها يف الربوتوكول االختياري ومن عدم وجود خطة وطنية حمددة                  

  .                              واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                                   تعىن مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال

                                                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة ما تبذله من جهود من أجل وضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية                  -   ٧٩٧
                                                                                                                  تتناول املسائل املشار إليها يف الربوتوكول االختياري مبا فيها األنشطة املتعلقة بالوقاية واإلصالح وذلك بالتشاور               

  .                                   لشركاء ذوي الصلة مبن فيهم اجملتمع املدين             والتعاون مع ا

          ومشروع      ٢٠١٥-    ٢٠٠٥                                                        بوجود خطة عمل وطنية تتعلق باستعمال شبكة اإلنترنت             ً  أيضاً                  ترحـب اللجنة     و -   ٧٩٨
                                                                                               عرب شبكة اإلنترنت لكنها مل حتصل على املعلومات بشأن تنفيذ تلك اخلطة وبشأن التدابري املزمع                                    قانون خاص باجلرائم    

  .                                                          حليلولة دون انتشار استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنترنت               اختاذها من أجل ا
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                                                                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات حمددة يف تقريرها املقبل عن تنفيذ خطة العمل الوطنية  -   ٧٩٩
           ة والوصول                                                                                                   املـتعلقة باستخدام اإلنترنت وال سيما تأثريه على منع انتشار استغالل األطفال يف املواد اإلباحي              
  .                                                                                 إليها، وعن التقدم احملرز يف اعتماد وتنفيذ مشروع القانون اخلاص باجلرائم عرب شبكة اإلنترنت

                                                                                                         وبيـنما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة بشأن تقنيات امليزانية وختصيص املوارد، يساور اللجنة قلق من                -   ٨٠٠
                                                    ات ميزانية مباشرة لتنفيذها، وبالتايل فإن تنفيذ                                                                كون خطة العمل ملكافحة االجتار يف األشخاص تفتقر إىل خمصص         

ُ                                      هذه اخلطة يعتمد على ختصيص املوارد املالية الضرورية، إنْ ُوجدت، من ميزانيات خمتلف مؤسسات الدولة  ْ                                                  .  

                                                                                        وحتث اللجنة الدولة الطرف على تزويد خطة العمل هذه مبيزانية خاصة هبا كافية لتنفيذ األنشطة اليت  -   ٨٠١
   .                                                                            ً  وعلى عدم ادخار أي جهد للعمل على وضع ميزانيات خاصة خلطط العمل املستقبلية أيضاً              تنص عليها اخلطة

               النشر والتدريب

                                                                                           بينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من أجل تنظيم أنشطة تدريب لفائدة خمتلف اجملموعات املهنية، يساور  -   ٨٠٢
ٌ                                                      اللجـنة قلٌق ألن جهود توعية عامة الناس واملسؤولني يف الدول                                                          ة وقطاعات من اإلدارة العامة كاألمن واخلدمات                

  .                                                                            ً          االجتماعية والتعليم والصحة باملسائل املشار إليها يف الربوتوكول االختياري تظل جهوداً غري كافية

             وتنظيم دورات                                                                        وتوصي اللجنة بتخصيص املزيد من املوارد حلمالت التوعية ولتطوير أدوات التدريب  -   ٨٠٣
                                                                               تدريب منهجية لفائدة املوظفني يف القطاع العام املسؤولني عن تنفيذ الربوتوكول                                       تدريبية، بقصد وضع برامج     

   ً                                                                                فضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر املعرفة بأحكام الربوتوكول االختياري ال سيما   .         االختياري
  .                                                            يف أوساط األطفال عن طريق املقررات الدراسية من بني مجلة طرائق أخرى

            مجع البيانات

                                                                                                                   بيـنما تقدر اللجنة املعلومات الواردة يف ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل بشأن عدد األطفال من ضحايا                   - ٤  ٨٠
                                                                                                                        االجتـار يف األشـخاص، فإن القلق ال يزال يساورها إزاء نقص املعلومات املتعلقة بالوضع احلايل والتنفيذ العملي جلميع                   

  )                                  حسب السن واجلنس والفئة العرقية     (                                  ري، أي عن طريق بيانات مفصلة                                                       املسـائل املشـار إلـيها يف الربوتوكول االختيا        
  .                                                                                                      واألحباث اليت تتناول نطاق انتشار بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف سائر أحناء البالد

                 ئل املشار إليها يف                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على الشروع يف أحباث معمقة تتناول املسا    -   ٨٠٥
                                                                                                       الربوتوكول االختياري ومجع وحتليل البيانات املفصلة، من بني مجلة أمور أخرى، حسب السن واجلنس والفئة               

  .                                                                        العرقية، بصورة منهجية ألهنا تشكل أدوات ال غىن عنها يف قياس مدى تنفيذ السياسات

 األطفالبيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء  حظر -٢

                                                  القانون اجلنائي أو قانون العقوبات واللوائح القائمة

                                                                                                            تالحظ اللجنة أنه مت االعتراف باألحكام املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            -   ٨٠٦
                   نص، من بني مجلة أمور    ت    ٢٠٠٥                                                                                  وإدراجهـا يف قـانون العقوبات وأن التعديالت اليت أجريت على قانون العقوبات لعام        
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                                                      ً                                                                أخـرى، عـلى عقوبـات أشد فاعلية وعلى ظروف تشديد أكثر تفصيالً فيما خيص اجلرائم املتعلقة ببيع األطفال وبغاء                    
                                                                              بيد أن اللجنة تالحظ أنه مت حتديد ثغرات ما تزال موجودة يف إطار الشارع                .                                           األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     

  .                                                                             خيص استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت وهو أمر أكدت عليه الدولة الطرف                 الوطين ال سيما فيما

                                                         حبث تعديل التشريعات القائمة أو اعتماد تشريعات حمددة من أجل                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على    -   ٨٠٧
  .                        األطفال يف املواد اإلباحية                                                                        تشديد األحكام املتعلقة باجلرائم احلاسوبية بغية إدراج إشارات مباشرة إىل استغالل

                                                                           تعزيز إطار العمل التشريعي عن طريق التصديق على اتفاقية جملس أوروبا                                            وحتث اللجنة الدولة الطرف على       -   ٨٠٨
   ).    ٢٠٠٥ (                                                                واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باإلجراءات املتخذة ملنع االجتار بالبشر     ٢٠٠١                          بشأن اجلرائم احلاسوبية لعام 

     ديدة                تنفيذ القوانني اجل

                                                                                                    تالحظ اللجنة التعديالت اليت أجريت على قانون العقوبات وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية اليت عززت               -   ٨٠٩
                                ولذلك الغرض، تطلب اللجنة إىل       .                                                                               إطـار العمل التشريعي املتعلق باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري          

                             َّ                                تنفيذ وملدى فائدة التشريع املشدَّد فيما يتعلق ببيع األطفال وبغاء                                            ً   الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل تقييماً ل
                                                                                                            األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة من أجل مراجعة األحكام املذكورة                 

  .      أعاله   ٨٠٧   و   ٨٠٦          يف الفقرتني 

 محاية حقوق األطفال الضحايا -٣

                                                         ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياري                          التدابري املعتمدة حلماية حقوق

                كما أن اللجنة     .                                                                                    يسـاور اللجنة قلق بسبب ما بلغها عن زيادة عدد حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال              -   ٨١٠
   ول                                                                                                قلقة من عدم وجود معلومات شاملة وآليات مراقبة منهجية وال آليات لتقدمي الشكاوى مما يزيد من صعوبة تنا

  .                                             علل األسباب اجلذرية ونطاقها واملشاكل النامجة عنها

                               مراقبة فعالة ووجود آلية مستقلة                                                            وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان  -   ٨١١
             وفيما يتعلق    .    َّ                                                                                         تقـدَّم من خالهلا الشكاوى من أجل تناول مجيع املسائل اليت يتطرق هلا الربوتوكول االختياري              

  .                                                               كاوى، ينبغي أن يكون الوصول إىل اآلليات املتعلقة هبا يسريا على األطفال    بالش

      يوليه  /               ً       الذي أصبح نافذاً يف متوز  )     ٥٣٩٥            القانون رقم  (                                            وتالحظ اللجنة اعتماد قانون محاية األطفال اجلديد  -   ٨١٢
                             عليها فيما يتعلق بإطار                                                                                         وبالتايل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف معاجلة مصادر القلق اليت مت الوقوف                 ٢٠٠٥

  .                                                     العمل القانوين الذي حييط باألطفال املعنيني بإجراءات جنائية

                                                                                                 وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل ضمان تنفيذ قانون محاية              -   ٨١٣
                  وكول االختياري يف                                                                                    األطفال اجلديد وضمان محاية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم اليت حيظرها الربوت           

                                                           ويف هذا الشأن، ينبغي للدولة الطرف أن تسترشد باملبادئ           .                                                مجـيع مراحل عملية التقاضي يف احملاكم اجلنائية       
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                                                                                  ً            التوجيهية اليت وضعتها األمم املتحدة بشأن احملاكمات اليت تتناول قضايا تشمل ضحايا أو شهوداً من األطفال 
   ).  ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (

                                                                                                      وتالحـظ اللجنة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن اخلدمات اليت يقدمها عدد من خمتلف                 -   ٨١٤
                                 ولكن اللجنة قلقة من كون تلك        .                                                                        اجلهـات إىل األطفال من ضحايا اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياري          

                                                      أحناء البالد وألن اللجنة ال تعلم بوضوح من املسؤول                       َّ       ً                                    اخلدمات قد ال تقدَّم دائماً بصورة منهجية وشاملة يف مجيع         
  .                                                            عن تقدمي تلك اخلدمات وما هي اللوائح اليت يسترشد هبا مقدمو اخلدمات

                                                          ً                    إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات أكثر تفصيالً عن اخلدمات مبا                     وتطلب اللجنة    -   ٨١٥
                                                             الطبية والنفسية من قبل أشخاص مؤهلني وإتاحة مالذ أو مأوى مؤقت                                       فيها املساعدة القانونية اجملانية والرعاية

                                                                                                     هلـم، وكذلك حتديد املؤسسة احلكومية املسؤولة عن تقدمي تلك اخلدمات وشروط التعاون مع املنظمات غري                
  .                  احلكومية يف هذا اجملال

        املساعدة                            ً                                                          حتـث اللجـنة الدولة الطرف أيضاً على البحث عن وسائل لتوسيع نطاق خدمات خط                 و -   ٨١٦
                                                                                                               اهلـاتفي الـذي تديره املديرية العامة لوكالة اخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال من أجل مد يد العون إىل                  

                                         ً                                ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التعاون مع املنظمات           .                           اجلماعـات املهمشة واألرياف   
  .                                              غري احلكومية ومع دوائر االتصاالت السلكية والالسلكية

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

                                                           التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

                         طفال واستغالل األطفال يف     أل                                                             بسبب عدم مناقشة املسائل املتعلقة ببيع األطفال وبغاء ا                   ٌ  اللجنة قلقٌ        يساور   -   ٨١٧
  .                                                                       ً بصورة علنية وبسبب كون درجة وعي عامة اجلمهور هبذه املسائل ما تزال حمدودة جداً              املواد اإلباحية 

                                                                                دولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية مبا يف ذلك إجراء محالت للتوعية                                وحتـث اللجـنة ال     -   ٨١٨
                ربوتوكول اإلضايف،                                                                                           بالتعاون مع اجملتمع املدين من أجل حتسيس عامة اجلمهور ككل باملسائل املشار إليها يف ال              

                                                                                                            وعـلى اخلصوص باختاذ مزيد من التدابري الوقائية اليت تالئم األطفال وتركز عليهم وباالهتمام أكثر يف هذا                 
  .                             الشأن بأطفال اجلماعات املستضعفة

                                                                                              وبينما تالحظ اللجنة إنشاء وحدة نفسية اجتماعية من أجل الوقاية واحلماية واالستجابة وانتشار فرقها يف  -   ٨١٩
                                                                                                             أحناء البالد من أجل تعزيز الوقاية واحلماية من الناحية االجتماعية والنفسية يف حاالت االستغالل والعنف                    شـىت 

                                                                                                                واالعتداء، على سبيل املثال ال احلصر، ووضع احلكومة خطة العمل الطارئة اليت تتضمن األعمال اليت سيتم القيام                 
ٌ            هبا ملنع عمالة األطفال، يساور اللجنة قلٌق من نقص امل   .                                     علومات بشأن ما ختلفه تلك األنشطة من أثر                                    

                                                                           الدولة الطرف بتقدمي معلومات حمددة ومفصلة بشأن ما تقوم به الوحدة والفرق اآلنفة              وتوصي اللجنة  -   ٨٢٠
                                                                                           الذكر من أنشطة وما تقدمه من خدمات وبشأن تنفيذ خطة العمل الطارئة وخاصة األعمال اليت نفذت مبوجب 

  .                                           افحة بغاء األطفال وغريه من ضروب االستغالل اجلنسي                       تلك اخلطة من أجل منع ومك
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  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-دال 

              إعمال القانون

                                                                                              حتيط اللجنة علما مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز تعاوهنا مع خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية  -   ٨٢١
                            بيد أن اللجنة تأسف لنقص       .                                 تلف جوانب اتفاقية حقوق الطفل                                                  احلكومـية وغري احلكومية اليت تغطي نشاطاهتا خم       

                                                                                                                   املعلومـات الـواردة عن الترتيبات اإلقليمية، وخباصة الترتيبات الثنائية، اليت يقصد هبا منع املسؤولني عن أعمال               
                                                                                                            تنطوي على جرائم مشار إليها يف هذا الربوتوكول االختياري من ارتكاب مثل تلك األعمال وكشفهم والتحري               

  .                       عنهم ومالحقتهم ومعاقبتهم

                                                            القيام بتعاون قضائي وشرطي أكرب على الصعيدين اإلقليمي والثنائي                             وحتث اللجنة الدولة الطرف على  -   ٨٢٢
                                                                                                             ويف أنشـطة التدريب والتوعية فيما يتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                

  .                                فصلة يف هذا الصدد يف تقريرها املقبل                             وعلى تقدمي مزيد من املعلومات امل

  املتابعة ونشر االتفاقية-هاء 

        املتابعة

                                                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اإلجراءات املالئمة لضمان اإلعمال التام هلذه التوصيات عن                -   ٨٢٣
                          كومات وبرملانات املقاطعات                                                                                           طريق تبليغها إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو هيئة مماثلة وإىل الربملان وإىل ح              

ٍ                            أو الدولة، كلما اقتضى األمر ذلك، من أجل النظر فيها بشكل كاٍف واختاذ إجراءات أخرى بصددها                                                          .  

             نشر االتفاقية

                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع هذا التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها                  -   ٨٢٤
                                         اليت اعتمدهتا، مبا يف ذلك من خالل شبكة          )                 املالحظات اخلتامية    (                                           الدولـة الطـرف والتوصـيات املتعلقة هبا       

                                                                         ، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية           )                   دون االقتصار عليها   (         اإلنترنت  
    .                                                            واألطفال، إلثارة النقاش والتوعية بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-واو 

ـ  -   ٨٢٥                                                                  من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن            ١٢              من املادة     ٢ ً                  الً بأحكام الفقرة        عم
                                                                                                            تـدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري املقبل الواجب تقدميه مبوجب                

  .                 من تلك االتفاقية  ٤٤                               اتفاقية حقوق الطفل طبقا للمادة 
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 اجلمهورية التشيكية: تاميةاملالحظات اخل

              املعقودة يف       ١١٢٨           يف جلستها     ) CRC/C/OPAC/CZE/1 (                                                     نظرت اللجنة يف التقرير األويل للجمهورية التشيكية         -   ٨٢٦
                                                                  ً      ً     ً                      بدون حضور وفد من الدولة الطرف اليت اختارت استعراض التقرير استعراضاً تقنياً وفقاً لقرار                   ٢٠٠٦        مـايو    /         أيـار    ١٧

      يونيه  /         حزيران  ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                           واعتمدت اللجنة يف اجللسة       .                       ورهتا التاسعة والثالثني                   املعـتمد يف د     ٨                 اللجـنة رقـم     
  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦

  مقدمة-ألف 

  ،  )CRC/C/OPAC/CZE/Q/1   (                                                                                    ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وبالرد على قائمة املسائل            -   ٨٢٧
                                                                                     ة عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية والتدابري األخرى السارية يف اجلمهورية التشيكية                         وهو ما أعطى معلومات مفصل

  .                                       بشأن احلقوق الواردة يف الربوتوكول االختياري

                                                                                                                 وتذكر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية السابقة اليت                -   ٨٢٨
  .CRC/C/15/Add.201                     ، والواردة يف الوثيقة     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين  ٣١                               بشأن تقريرها الدوري الثاين، يف        اعتمدهتا

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  :                             تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -   ٨٢٩

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

                                                                                        مسامهة الدولة الطرف يف تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن األطفال والرتاعات املسلحة اليت اعتمدها جملس   ) ب ( 
  .    ٢٠٠٣      ديسمرب  /                                                        االحتاد األورويب للشؤون العامة والعالقات اخلارجية يف كانون األول

  :                     ً       د اللجنة الترحيب أيضاً مبا يلي   وتو -   ٨٣٠

                                    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال        )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                                   التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ١٩                                  واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف 

  .                       على التشريعات الوطنية                                                     من الدستور التشيكي على أن للمعاهدات الدولية األسبقية  ١٠             النص يف املادة   ) ب ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

        التشريع

                                                                                                                ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف الردود اخلطية على قائمة املسائل لإلفادة بأن الدولة الطرف قد أدرجت يف                  -   ٨٣١
                                                         يف القوات املسلحة يف أوقات احلرب أو أثناء الرتاعات                                     ً                                   مشـروع القـانون اجلنائي أحكاماً تنص على أن جتنيد األطفال          
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                                                         ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن ليس هناك يف الوقت احلاضر نص   .                                         املسـلحة يشكل جرمية ختضع ملبدأ العاملية      
  .                                                                       جيرم صراحة اشتراك األطفال يف أعمال القتال والحتمال فرض قيود على جترمي التجنيد

                                                                  لطرف بتعزيز األحكام الواردة يف مشروع القانون اجلنائي حبيث ال يقتصر جترمي                     توصي اللجنة الدولة ا -   ٨٣٢
             وباإلضافة إىل    .                                                                                          جتنـيد األطفـال يف القوات املسلحة على التجنيد يف أوقات احلرب أو يف الرتاعات املسلحة               

       ر هذا                      ُ         مبا يف ذلك األنشطة اليت ُتيس      (                                                                       ذلـك، توصـي اللجـنة بأن يشكل اشتراك األطفال يف أعمال القتال              
                              ً          وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على        .                                صراحة جرمية ختضع ملبدأ العاملية      )                              االشـتراك أو حىت تشجع عليه     

  .                                                 التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

                                       تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري وتقييمه

                                بشأن التقرير الدوري الثاين         ٢٠٠٣    ام                                     من املالحظات اخلتامية املعتمدة ع       ١٣                       باإلشـارة إىل الفقرة      -   ٨٣٣
                                    ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن       )CRC/C/15/Add.201 (                                                الـذي قدمـته الدولة الطرف مبوجب االتفاقية         

  .                                                                                         تشمل أنشطتها يف جمال التنسيق تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري بشكل مالئم وفعال وتقييمه بانتظام

                  خطة العمل الوطنية

        بشأن      ٢٠٠٣                                       من املالحظات اخلتامية املعتمدة عام         ١٥                            وصيتها الواردة يف الفقرة                        تكـرر اللجـنة ت     -   ٨٣٤
              وتشجع الدولة    ) CRC/C/15/Add.201 (                                                                    التقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف مبوجب االتفاقية          

          دين، بوضع                                                                                                   الطرف على تعزيز جهودها للقيام، بالتشاور والتعاون مع الشركاء املختصني، مبن فيهم اجملتمع امل             
  "               عامل صاحل لألطفال "                                                                               واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لألطفال كمتابعة للنتائج املتمخضة عن الوثيقة املعنونة 
        ، وعلى      ٢٠٠٢      مايو   /                                                                                       الـيت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املخصصة لألطفال واملعقودة يف أيار            

  .                             طفال املتضررين بالرتاعات املسلحة                    ً     ً           تضمني هذه اخلطة برناجماً حمدداً حلماية األ

               النشر والتدريب

                                                                                                   تشعر اللجنة بالقلق ألن أنشطة النشر والتدريب اليت تنفذها الدولة الطرف بصدد الربوتوكول االختياري          -   ٨٣٥
  .                        مقصورة على القوات املسلحة

                تظام بشأن أحكام                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية وعقد دورات تثقيفية وتدريبية بان -   ٨٣٦
                                                                                                        الـربوتوكول االختياري لصاحل مجيع الفئات املهنية املختصة العاملة مع األطفال امللتمسني اللجوء واألطفال              
                                                                                                         الالجـئني واألطفال املهاجرين من بلدان متضررة بالرتاعات املسلحة، منها على سبيل املثال فئات املعلمني،               

  .                                    امني، والقضاة، وأفراد القوات العسكرية                                  واألخصائيني العاملني يف اجملال الطيب، واحمل

               خمصصات امليزانية

                                                                                                              تشـعر اللجنة بالقلق ألنه مل يتم ختصيص االعتمادات الالزمة يف امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري، خاصة                 -   ٨٣٧
                       اجملتمع، على حنو ما يرد                                                                                            ملساعدة األطفال الذين اشتركوا يف أعمال القتال على التأهيل البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف      

  . ٦           من املادة  ٣             ذلك يف الفقرة 
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                                                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد املالية والبشرية املالئمة لتنفيذ الربوتوكول االختياري              -   ٨٣٨
  .      ً     ً  تنفيذاً كامالً

  جتنيد األطفال-٢

                     دور الكليات العسكرية

                                                                 دارس الثانوية التابعة للجيش والشرطة، وتشعر بالقلق إزاء قلة                                                        تالحـظ اللجنة التحاق عدد كبري من األطفال بامل         -   ٨٣٩
  .                                                                         املعلومات املقدمة عن آليات الشكاوى املتاحة لألطفال امللتحقني مبدارس اجليش والشرطة

                                                                               ً                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن يتلقى مجيع األطفال امللتحقني مبدارس اجليش والشرطة تعليماً بطريقة                 -   ٨٤٠
        بشأن   ١                                                            منها، مع إيالء املراعاة الواجبة لتعليقها العام رقم            ٢٩    و   ٢٨                          تفاقية، وبالذات املادتني                         تتمشـى وأحكـام اال    

                                                                                             وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتاح لألطفال امللتحقني هبذه املدارس سبل الوصول مباشرة إىل             .               أهداف التعليم 
  .                                                       اآلليات املستقلة املعنية بالنظر يف الشكاوى وإجراء التحقيقات

  التدابري املعتمدة بشأن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف اجملتمع-٣

                                    تدابري التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

                                                                                                                 تالحـظ اللجـنة مع التقدير أن الدولة الطرف تعيد تطبيق سياساهتا املتعلقة بتأهيل األطفال الالجئني واألطفال                  -   ٨٤١
                                ً       ً                                              من بلدان متضررة بالرتاعات، بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وال يزال                                                 امللتمسـني اللجوء واألطفال املهاجرين    

   .                                                             القلق يساورها مع ذلك إزاء عدم كفاية الترتيبات املؤسسية حىت اآلن

                                                                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسة تراعي على النحو الكايف احتياجات األطفال الالجئني                -   ٨٤٢
                                  وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة       .                                                                 لتمسني اللجوء واألطفال املهاجرين من البلدان املتضررة بالرتاعات                  واألطفال امل 

                                                   ً                   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باإلحاطة علماً بتعليقها            .                                           الطـرف بتوفري مرافق إيواء حمددة لألطفال      
                                       وبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم                                      بشـأن معاملة األطفال غري املصح       ) CRC/GC/2005/6   ( ٦                العـام رقـم     

                                بشأن التقرير الدوري الثاين         ٢٠٠٣                                                           من املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل املعتمدة عام            ٥٧                   األصلية، وبالفقرة   
   ).CRC/C/15/Add.201 (                                      الذي قدمته الدولة الطرف مبوجب االتفاقية 

  املساعدة والتعاون الدوليان-٤

             محاية الضحايا

                                                                                                        اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي املزيد من املعلومات عن املساعدة الدولية املتاحة لألطفال املتضررين                   تطلب -   ٨٤٣
  .               بالرتاعات املسلحة
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               ً                                                                                ومع اإلحاطة علماً بأنه جيري يف الدولة الطرف صنع وتصدير أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة، توصي                -   ٨٤٤
                                                    اء التجارة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مع                                                              اللجـنة الدولـة الطرف باستعراض قانوهنا احمللي إللغ        

                                                     سنة مشاركة مباشرة يف أعمال القتال كأفراد يف قواهتا أو   ١٨                                         البلدان اليت يشارك فيها أشخاص مل يبلغوا سن 
                                        ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف    .                                                                جمموعاهتا املسلحة املميزة عن القوات املسلحة التابعة لدولة ما        

                                                                                                 اإلشارة يف تقريرها الدوري القادم إىل عدد املبيعات اليت مت وقفها نتيجة تنفيذ القانون املعدل بشأن التجارة    إىل 
  .               يف األسلحة الصغرية

  املتابعة والنشر-٥

                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر الربوتوكول االختياري على نطاق واسع على كافة أفراد الشعب،  -   ٨٤٥
  .                                                             م، بوسائل من بينها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان                   وخباصة األطفال وآبائه

                                            من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بإتاحة  ٦           من املادة  ٢                               وباإلضافة إىل ذلك، ويف ضوء الفقرة  -   ٨٤٦
   سع                                                                                                         الـتقرير األويل الـذي قدمـته الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق وا                

  .                                                                للجمهور بشكل عام لتوليد النقاش والتوعية بالربوتوكول وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-دال 

                                                                 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إدراج املزيد  ٨           من املادة  ٢    ً         وفقاً للفقرة  -   ٨٤٧
                                 الثالث والرابع اللذين ستقدمهما يف                                                                   مـن املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني     

      من    ٧١              انظر الفقرة      (    ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                 من اتفاقية حقوق الطفل، يف         ٤٤                ً            تقرير واحد، وفقاً للمادة     
   ).CRC/C/15/Add.201                                           املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين، 

 تصة التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املخ-     ً رابعا  

                                                            الفريق العامل ملا قبل الدورة وأثناء الدورة نفسها، بعقد عدد         اجتماعات                             قامت اللجنة، خالل فترة انعقاد  -   ٨٤٨
                                                                                                        من االجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار احلوار                

        واجتمعت   .                من االتفاقية    ٤٥                            لى ضوء ما ورد يف املادة                                                                   والـتفاعل املسـتمرين اللذين أقامتهما مع هذه اهليئات ع         
  :              باجلهات التالية       اللجنة 

  ؛                                                                                          الفريق الفرعي املعين بعمل األطفال، التابع جملموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل -

            على األطفال،                                                                     ّ          املنسـق املشـترك للمبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت تسلّط       -
                                                   ملناقشة تعليق اللجنة العام املتعلق بالعقوبة البدنية؛

                                                                                              الفـريق الفـرعي املعين مبسألة األطفال والعنف، التابع جملموعة املنظمات غري احلكومية املعنية              -
             حبقوق الطفل؛ 
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       ملسلحة؛                                                                             حتالف إنقاذ الطفولة، لتقدمي التحدي العاملي بشأن تعليم األطفال املتأثرين بالرتاعات ا -

                                               حتالف إنقاذ الطفولة لتقدمي دليل برجمة حقوق الطفل؛ -

                                                                                  اخلبري املستقل سريجيو بنهريو، املكلف باإلشراف على دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال؛ -

                                                                               الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال، لتقدمي تقرير منظمة العمل الدولية            /                       مـنظمة العمل الدولية    -
                 عن عمل األطفال؛      العاملي

                                                                                                     جمموعـة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل ملناقشة التعاون اجلاري وأساليب العمل               -
                                                                        ذات الصلة بالفريقني واملسائل ذات الصلة بإصالح اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات؛

                                    لعرض التقرير عن فائدة مالحظات       )         اليونيسيف (                                                      قسم السياسات العاملية مبنظمة األمم املتحدة للطفولة         -
                اللجنة اخلتامية؛

                                                                                                 اليونيسـيف وجمموعـة املـنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، واخلدمة االجتماعية               -
                                                                                              املركز املرجعي الدويل، ملناقشة مشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية لتوفري احلماية والرعاية             /       الدولية

  .                      رومني من الرعاية األبوية                 البديلة لألطفال احمل

  أساليب عمل اللجنة-     ً خامسا  

        ً                       اجتماعاً غري رمسي مع الدول          ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢               املعقودة يف        ١١٥٧                            ناقشـت اللجنة يف جلستها       -   ٨٤٩
                                                                                                       األطـراف وناقشت املسائل املتعلقة بأساليب العمل يف إطار فريقني كما ناقشت مسألة النظر يف التقارير مبوجب         

                                                                                                 لني االختياريني لالتفاقية، ومسألة إصالح اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وشروط الزيارات القطرية                    الربوتوكو
                                                                                ً                              اليت ستجريها، وحلقات العمل اليت ستعقد ملتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت تقدمها، فضالً عن املسائل ذات                

   .                          الصلة بيوم املناقشة العامة

  التعليقات العامة-     ًسادسا 

  :                                                                                                          ناقشـت اللجـنة التقدم احملرز يف صياغة مشاريع التعليقات العامة األربعة اليت ستقدمها بشأن ما يلي                 -   ٨٥٠
  .                                                                          العقوبة البدنية؛ قضاء األحداث؛ حقوق أطفال السكان األصليني؛ حقوق األطفال املعوقني

                     وبة البدنية وغريها من                               بشأن حق الطفل يف احلماية من العق  )     ٢٠٠٦ ( ٨                                 واعتمدت اللجنة التعليق العام رقم  -   ٨٥١
  .                              ضروب العقوبة القاسية أو املهينة
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 االجتماعات املقبلة -     ً سابعا  

  :                                                             فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الثالثة واألربعني -   ٨٥٢

                  إقرار جدول األعمال - ١

                 املسائل التنظيمية - ٢

                              تقدمي التقارير من الدول األطراف - ٣

          ول األطراف                  النظر يف تقارير الد - ٤

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

                  أساليب عمل اللجنة - ٦

                   يوم املناقشة العامة - ٧

                 التعليقات العامة - ٨

                 االجتماعات املقبلة - ٩

  .          مسائل أخرى -  ١٠

  مسائل أخرى-     ًثامنا 

                           يف مشروع التقرير عن دورهتا     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢     دة يف         املعقو     ١١٥٧                             نظـرت اللجـنة يف جلستها        -   ٨٥٣
  .                                      الثانية واألربعني واعتمدت التقرير باإلمجاع
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 املرفق األول

 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        نا فاسو     بوركي
   **                       السيد ديفيد برنت بارفيت     كندا
   **               السيد أويش بوالر       أوغندا

   **                السيد كمال صديقي        بنغالديش
   **               السيدة لوسي مسيث        النرويج

   **          ساهوفيتش-                       السيدة نيفينا فوكوفيتش                   صربيا واجلبل األسود
   **                السيد جان زرماتن       سويسرا

- - - - - 

                                                      

  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨         لعضوية يف            تنتهي مدة ا *
  .    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف  **


