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 جلنة حقوق الطفل

 الدورة الثالثة واألربعون

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من االتفاقية٤٤املادة 

  ُعمان:ةاملالحظات اخلتامي

 ١١٦٧ و ١١٦٥يف جلستيها   ) CRC/C/OMN/2(نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدَّم من ُعمان            -١
 ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٣املعقودتني يف   ) SR.1167 و CRC/C/SR.1165انظـر   (

 : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩املعقودة يف 

  مقدمـة- ألف

ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين فضالً عن ردودها اخلطية على قائمة املسائل                -٢
نّوه اللجنة مع التقدير باجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد الذي ميثل ). CRC/C/OMN/Q/2(اليت وضعتها اللجنة  كما ُت

 .فية أثناء احلوارقطاعات متعددة من أجل تقدمي معلومات إضا

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحِّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها -٣

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

الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن       : ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٧يف   )ب( 
 إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية؛
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سيما النساء  الـربوتوكول املتعلق مبنع االجتار باألشخاص، وال        : ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٣يف   )ج( 
واألطفـال، وقمعـه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب                

 الوطنية؛

 بشأن احلد األدىن لسن     ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      : ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٢١يف   )د( 
 االستخدام؛

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

، خاصةً وأن )اليونيسيف(وترحِّب اللجنة بالتعاون الفريد للدولة الطرف مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  -٤
تكالـيف بـرنامج التعاون اإلمجايل، فضالً عن تكاليف بعض العمليات اجلزئية، ُتغطى بتمويل من احلكومة وأن                 

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

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

 التوصيات السابقة للجنة

تالحـظ اللجنة بارتياح اجلهود املبذولة من ِقَبل الدولة الطرف ملعاجلة خمتلف ما أعربت عنه اللجنة من                  -٥
 لدى النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف      ) CRC/C/15/Add.161(شـواغل ومـا قدمـته مـن توصـيات           

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

 .شؤون قضاء األحداث

حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لالستجابة ملا مل يتم تنفيذه بعد من التوصيات         -٦
الصـادرة يف إطـار املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير األويل، ولتناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه                

 .املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

 التحفظات

جنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسحب أو تضييق نطاق حتفظات الدولة الطرف               ُتعـرب الل   -٧
 من االتفاقية وذلك منذ النظر يف التقرير األويل ٣٠ و٢١ و١٤، واملواد ٩ من املادة ٤، والفقرة   ٧عـلى املـادة     
 ).CRC/C/78/Add.1(للدولة الطرف 
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 من االتفاقية، تأكيد توصيتها السابقة بأن ُتعيد الدولة ٥١ من املادة ٢ُتعيد اللجنة، على ضوء الفقرة  -٨
الطـرف النظر يف حتفظاهتا بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها                 

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

 التشريعات

لتقدير أن اللجنة القانونية قد قامت، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة تالحـظ اللجـنة مـع ا     -٩
وغريهـا من اخلرباء املختصني، ومن خالل وزارة التنمية االجتماعية، بإجراء دراسة للتشريعات             ) اليونيسـيف (

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

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

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها من أجل توفري محاية قانونية أفضل لألطفال،                -١٠
كما توصي اللجنة . وبـأن تضمن توافق القوانني احمللية ذات الصلة توافقاً تاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها   

ملعاقني وإعادة تأهيلهم، ومشروع قانون األحداث، الدولة الطرف بأن ُتعّجل يف اعتماد مشروع قانون رعاية ا
وبـأن تضمن أن تكون أحكام هذين القانونني، وكذلك مجيع القوانني اجلديدة، قائمة على هنج يراعي حقوق               

 .الطفل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل املعاهدات الدولية الرئيسية األخرى يف جمال حقوق               -١١
ها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            اإلنسان، مبا في  

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

 خطة العمل الوطنية

حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل، ومفادها                -١٢
أن وزارة التنمـية االجتماعية تعمل حالياً، بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطين، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                

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

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

وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها، بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مبا              ت -١٣
يف ذلـك اجملـتمع املدين، لوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال تكون هلا أهداف                  

يقة اخلتامية اليت اعتمدهتا    ملموسة وحمددة زمنياً، وتشمل مجيع أحكام االتفاقية، على أن تأخذ يف االعتبار الوث            
عامل يليق " بعنوان ٢٠٠٢اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل املعقودة يف عام               
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدرج يف امليزانية خمصصات          ). ، املرفق ٢٧/٢-القرار دإ " (باألطفـال 
 .ة لتنفيذ ما جاء يف تلك الوثيقة تنفيذاً كامالًحمددة وأن توفر آليات متابعة مالئم

 التنسيق

ترحِّب اللجنة بأنشطة التنسيق اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية لرعاية الطفل، وبوظائف اإلبالغ والتنفيذ               -١٤
ن التنسيق املتعدد   إال أهنا تالحظ أ   . والرصد اليت تؤديها جلنة املتابعة الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية وجلاهنا الفرعية          

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

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز دور وقدرة اللجنة الوطنية لرعاية الطفل وتدعيم                -١٥
ؤسسات اليت تعمل على تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات من          التنسـيق املتعدد القطاعات بني اهليئات وامل      

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

 الرصد املستقل

تأسف اللجنة لعدم وجود هيئة رصد مستقلة تراعي أوضاع األطفال وتضطلع بوالية تشتمل على سلطة                -١٦
 .ة مبزاعم انتهاك حقوق الطفلتلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية املتصل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أو منصب مفوض أو                -١٧
أمني مظامل معين باألطفال تكون لـه والية واضحة تشمل رصد حقوق الطفل وتنفيذ االتفاقية على املستويات 

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

، بأن تشتمل )CRC/GC/2002/2(املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 هذه املؤسسة أيضاً على تلقي الشكاوى املقدمة من اجلمهور والتحقيق فيها ومعاجلتها، مبا يف ذلك                والية مثل 

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

 مجع البيانات

مجع وحتليل وتبويب البيانات    تالحـظ اللجـنة مـع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل                -١٨
وهي تالحظ . إال أن اللجنة تأسف لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية بشأن األطفال. اإلحصائية املتعلقة باألطفال

بقلق عدم كفاية البيانات حول العديد من اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وخباصة فئات األطفال الذين حيتاجون إىل                
ل الذين يعانون من العنف وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، واألطفال الذين              محاية خاصة مثل األطفا   

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

 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات عن طريق إنشاء قاعدة               -١٩
بـيانات مركزية بشأن األطفال ووضع مؤشرات متوافقة مع االتفاقية من أجل ضمان مجع البيانات عن مجيع                 
اجملـاالت املشمولة باالتفاقية مع تبويبها، مثالً، حبسب السن بالنسبة جلميع األشخاص الذين يقل عمرهم عن     
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طفال الذين حيتاجون إىل محاية      سـنة وحبسب اجلنس، واملناطق احلضرية والريفية، وحبسب جمموعات األ          ١٨
خاصة، كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لصياغة سياسات وبرامج              

 .لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

 التعاون مع اجملتمع املدين

ت، وخباصة اخلدمات الصحية    حتيط اللجنة علماً بالدور النشط الذي يؤديه اجملتمع املدين يف توفري اخلدما            -٢٠
 .واالجتماعية، لألطفال املعاقني، مثالً

توصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مسترشدة بالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة                -٢١
 بشأن القطاع اخلاص كمقدِّم للخدمات ودوره يف إعمال    ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٩العامـة الـيت جرت يف       

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

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

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

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

 .التدريب يف جمال االتفاقية/نشر املعلومات

جتد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر املعلومات عن االتفاقية وذلك، مثالً، يف   -٢٢
إال أن اللجنة تشعر    ). اليونيسيف(لة  شـكل إعالنات وملصقات، بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للطفو          

بـالقلق لعدم كفاية التدابري اليت اُتخذت لنشر املعلومات وزيادة الوعي بشأن احلقوق املدنية لألطفال وحرياهتم،                
 .واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصفة عامة، بطريقة منهجية وهادفة

شر بصورة منهجية املعلومات املتعلقة باالتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لكي تن -٢٣
يف صفوف األطفال وآبائهم واجلهات األخرى اليت تتوىل رعايتهم وكافة اجملموعات املهنية ذات الصلة العاملة 

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

بأن تتخذ تدابري حمددة إلتاحة االتفاقية جلميع األطفال يف ُعمان وتعريفهم هبا، مع إيالء اهتمام خاص للحقوق 
 ).اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة املدنية لألطفال وحرياهتم، وبأن تواصل تعاوهنا يف هذا الصدد مع منظمة 
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  املبادئ العامة-٢
 )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

بيـنما تالحـظ اللجنة أن القانون األساسي للدولة والقوانني احمللية األخرى تقوم على أساس مبدأ عدم                  -٢٤
والرجال، وال سيما يف جمال القانون      التمييز وأن الدولة الطرف قد اختذت تدابري لتعزيز مبدأ املساواة بني النساء             

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

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

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

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

لجنة الدولة الطرف بأن تبذل، من خالل التنفيذ الفعال للقوانني القائمة اليت تكفل مبدأ عدم توصي ال -٢٥
التمييز، املزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال ضمن واليتها جبميع احلقوق اليت تتضمنها االتفاقية دون                

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

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

 وغريها من داعمة تراعي وضع اإلناث وتعزز تكافؤ حقوق الفتيات يف املشاركة يف احلياة األسرية ويف املدارس
 .املؤسسات ويف اجملتمعات احمللية ويف اجملتمع عموماً

وتطلـب اللجـنة إدراج معلومـات حمددة يف التقرير الدوري التايل للدولة الطرف بشأن التدابري                 -٢٦
والـربامج املتصـلة باالتفاقية واملضطلع هبا من ِقَبل الدولة الطرف على سبيل املتابعة إلعالن وبرنامج عمل                 

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما ٢٠٠١ن اللذين اعتمدمها يف عام ديربا
 من  ١الفقرة  (بشأن أهداف التعليم    ) ٢٠٠١(١يتصـل بذلك من تعصب، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم           

 ).٢٩املادة 

 مصاحل الطفل الفُضلى

 من االتفاقية ٣ املتمثل يف مراعاة مصاحل الطفل الفُضلى والوارد يف املادة تشعر اللجنة بقلق ألن املبدأ العام -٢٧
 . ليس مدرجاً بالكامل يف القوانني واللوائح التنظيمية واملمارسات املتعلقة باألطفال
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إدماج املبدأ العام املتمثل يف                  -٢٨
 مصاحل الطفل الفُضلى إدماجاً كامالً يف التشريعات وكذلك يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية              مراعاة

 .ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

 احترام آراء الطفل

خلطية على  تالحظ اللجنة مع التقدير ما جاء يف املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، سواء يف ردودها ا                -٢٩
قائمة املسائل أو من خالل احلوار الذي جرى مع اللجنة، من أن اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل        
قد عقدت سلسلة من االجتماعات ألطفال ُعمانيني من خمتلف مناطق البلد إلتاحة الفرصة هلم للتعبري عن آرائهم                 

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

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

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بأن تعزِّز جهودها، مبا             ١٢على ضوء املادة     -٣٠
حكام يف ذلـك جهودهـا التشـريعية، لضمان االستماع إىل آراء األطفال وأخذها بعني االعتبار يف مجيع األ    

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

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

 بشأن حق   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥إىل التوصـيات املعـتَمدة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا اللجنة يف              
 .ماع إىل آرائهالطفل يف االست

  احلقوق املدنية واحلريات-٣
 )٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 احلق يف اهلوية

تالحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق باألطفال املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية، بأن حق هؤالء األطفال               -٣١
وتأسف اللجنة لعدم اختاذ إجراءات . لكامليف اهلوية، مبا يف ذلك اجلنسية واالسم والعالقات اُألسرية، ليس حممياً با

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

 .زوجات من أجانب بينما ُيمنح هذا احلق للطفل إذا كان األب ُعمانياًاملت

 أعاله، توصي اللجنة ٦ من االتفاقية، وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة ٨ و٧ و٢وفقاً للمواد  -٣٢
 احلفاظ بأن تضمن الدولة الطرف، آخذة يف اعتبارها مبدأ مصاحل الطفل الفُضلى، احترام حق مجيع األطفال يف

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

 العقوبة البدنية

إال . تالحظ اللجنة أنه جيري اختاذ تدابري ملعاجلة مسألة العقوبة البدنية يف سياق التدابري التأديبية يف املدارس -٣٣
. أن اللجنة تشعر بالقلق ألن ممارسة العقوبة البدنية واسعة االنتشار يف اجملتمع كله كأسلوب من أساليب التأديب                

 .للجنة بقلق خاص أن املعاقبة البدنية لألطفال مشروعة يف املرتل واملؤسساتوتالحظ ا

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٣٤

مـراجعة تشـريعاهتا احلالية بغية منع وإهناء استخدام العقوبة البدنية لألطفال كأسلوب من               )أ( 
ل العقوبة البدنية لألطفال يف األسرة ويف مجيع        أسـاليب التأديـب، وسّن تشريعات جديدة حتظر مجيع أشكا         

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

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

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

بشأن حق الطفل يف احلماية ) ٢٠٠٦(٨وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم  -٣٥
 . من أشكال العقوبة القاسية أو املهينةمن العقوبة البدنية وغري ذلك

  البيئة اُألسرية والرعاية البديلة-٤
  ١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (
 )٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥ و٢١-١٩و

 الرعاية البديلة

سية لألطفال األيتام واألطفال الذين يتلقون      تالحظ اللجنة إنشاء دار رعاية الطفل اليت توفِّر الرعاية املؤس          -٣٦
 طفل، معظمهم من الفتيات، ٣٠٠كما تالحظ اللجنة أن ما يزيد عن  . رعايـة خـارج املـرتل ألسباب أخرى       

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

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

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



CRC/C/OMN/CO/2 
Page 9 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٣٧

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

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

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

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

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

وأخـرياً، توجِّـه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا يف يوم املناقشة العامة اليت                  -٣٨
، الفقرات  (CRC/C/153  بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦أجـرهتا يف    

٦٨٩-٦٣٦(. 

 العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة

بيـنما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من ِقَبل الدولة الطرف إلهناء حالة الصمت إزاء القضايا احلساسة                 -٣٩
 ألول مرة حول هذا املوضوع املتمثِّلة يف إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك حلقة العمل الوطنية اليت ُتعقد

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

وتأسف . ل املرتفع لإلصابات النامجة عن إمهال الوالدين وغريهم ممن يتولون رعاية األطفال           وهي تالحظ بقلق املعدَّ   
وعلى الرغم من أن القانون اجلزائي ُيجرِّم . اللجـنة لعـدم توفر بيانات عن حجم العنف الذي مياَرس ضد األطفال           

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

 وغريها من أحكام االتفاقية ذات الصلة، حتث اللجنة الدولة الطرف على            ١٩على ضوء أحكام املادة      -٤٠
 :القيام مبا يلي

مراجعة القوانني احمللية وغريها من اللوائح التنظيمية من أجل ضمان توفري احلماية لألطفال من               )أ( 
 مجيع أشكال العنف واإليذاء البدين واجلنسي والنفسي؛
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إجـراء دراسـة شـاملة لتقييم طبيعة ومدى إساءة معاملة وإيذاء األطفال، ووضع مؤشرات            )ب( 
 املشاكل؛وتصميم سياسات وبرامج للتصدي هلذه 

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

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

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

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

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

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

  هذا الصدد؛الثقافية السائدة يف

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

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

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

 الذي ويف سياق الدراسة املتعمِّقة لألمني العام بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان املتصل بذلك -٤١
أُرِسل إىل احلكومات، تنوِّه اللجنة مع التقدير مبشاركة الدولة الطرف يف عملية التشاور اإلقليمية ملنطقة الشرق              

 ويف عملية التشاور ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧األوسط ومشال أفريقيا اليت ُعِقدت يف مصر يف الفترة من 
وتوصي اللجنة . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥صر يف الفترة من اإلقليمية اليت ُعِقدت على سبيل املتابعة يف م 

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

 من أجل منع حاالت - وحمدَّدة زمنياً حيثما يكون ذلك مناسباً -كتساب قوة دافعة الختاذ إجراءات ملموسة وا
 .العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا
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وباإلضافة إىل ذلك، تود اللجنة أن توجِّه نظر الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املكلف بالدراسة                 -٤٢
 وأن تشجِّع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتنفيذ           (A/61/299)ال  املـتعلقة بالعـنف ضد األطف     

 .التوصيات الشاملة فضالً عن التوصيات احملددة الواردة يف ذلك التقرير

  الصحة األساسية والرفاه-٥
  ٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣، والفقرة ٦املادة (

 )٢٧ من املادة ٣-١، والفقرات ٢٦ و٢٤و

 طفال املعاقوناأل

تـنوِّه اللجنة مع التقدير مبشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل املعاقني، ولكنها تأسف لعدم وجود سياسة أو              -٤٣
اسـتراتيجية وطنية بشأن املعاقني وعدم كفاية البيانات املتوفرة حول اجملموعة الواسعة من حاالت اإلعاقة يف ُعمان                 

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

توصـي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، آخذة يف اعتبارها قواعد األمم املتحدة النموذجية لتحقيق                 -٤٤
والتوصية اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت      ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (للمعّوقني  تكـافؤ الفرص    

 ): ٣٣٩-٣١٠، الفقرات (CRC/C/69 بشأن حقوق األطفال املعّوقني ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦أجرهتا يف 

ن أن يكون هذا القانون     التعجـيل باعتماد مشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل املعاقني، وضما          )أ( 
 مستنداً إىل هذا النهج القائم على احلقوق وأن يكون متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية ومبادئها؛

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

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

 واألطفال املعاقني الذين يعيشون يف املناطق النائية من البلد؛

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

 .املعلومات واالتصال، وأن تواصل جهودها من أجل توحيد اخلدمات املقدمة

 الصحة واخلدمات الصحية

لجنة على الدولة الطرف ملا تتسم به خدمات الرعاية الصحية املتاحة يف ُعمان من نوعية جيدة، وتنوِّه تثين ال -٤٥
مـع الـتقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إىل املناطق النائية من           

.  والنتائج اليت متخض عنها برنامج التحصني الناجح       وتالحظ اللجنة مع التقدير اخنفاض معدل وفيات الرّضع       . البلد
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وبالـرغم مـن هذه اخلطوات اإلجيابية املتََّخذة، تشعر اللجنة بقلق إزاء معدالت سوء تغذية األطفال، مبا يف ذلك                   
لي حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة، وهي أعلى بصفة عامة مقارنة باملستويات العالية لنصيب الفرد من الناتج احمل                

وفيما يتعلق باالقتصار على الرضاعة الطبيعية، تالحظ اللجنة مع األسف أن مدة إجازة األمومة للعامالت               . اإلمجايل
 يوماً وأنه قد مت أيضاً إلغاء ساعة اإلعفاء من العمل اليت كانت             ٤٥ يوماً إىل    ٦٠يف القطـاع العام قد قُصِّرت من        

 .هلنُتمنح لألمهات العامالت من أجل إرضاع أطفا

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إعطاء األولوية لرصد خمصصات من املوارد املالية والبشرية                -٤٦
لقطـاع الصـحة من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية ذات النوعية اجليدة لصاحل مجيع                  

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

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

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

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

وتالحـظ اللجـنة بقلق أن اإلصابات، اليت ميكن الوقاية من العديد منها، وخباصة اإلصابات النامجة عن                  -٤٧
 .فالحوادث السري، هي من األسباب الرئيسية لوفيات وإعاقات األط

ومن أجل منع إصابات األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد تشريعات مالئمة حلماية  -٤٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . األطفال من اإلصابات، مبا يف ذلك اإلصابات النامجة عن حوادث السري          

وفيما . ، وبأن تضع برامج ملنع اإلصابات     ُتدرج مسألة منع اإلصابات ضمن أولويات وأهداف سياستها الوطنية        
يـتعلق حبـوادث السري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية متعددة التخصصات          
وخطة عمل بشأن سالمة السري وبأن تواصل االضطالع حبمالت عامة لزيادة الوعي مبقتضيات سالمة السري يف                

 .سني واجلمهور عموماًصفوف األطفال والوالدين واملدر

 صحة املراهقني

متالزمة نقص املناعة املكتسب    /حتـيط اللجنة علماً باملستوى املتدين لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري           -٤٩
اإليدز /يف الدولة الطرف، وتنوه مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة الوعي العام بالفريوس              ) اإليدز(

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

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً    . لبدين خالل فترة البلوغ   جنسياً كما ال يتوفر لديهم سوى القليل من املعرفة عن منوهم ا           
أن الكثري من املراهقني، من الصبيان والبنات على السواء، يعانون من أنواع خمتلفة من االضطرابات النفسية، مبا يف                  

ت فقر الدم وفيما يتعلق باحلالة التغذوية للمراهقني، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدل املرتفع حلاال   . ذلك االكتئاب 
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة     . يف صـفوف الفتـيات املراهقات وإزاء عدم توازن الوجبات الغذائية للمراهقني           
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بـالقلق إزاء الـتقدير الناقص ملدى انتشار التدخني واستهالك الكحول وتعاطي املخدرات يف صفوف املراهقني يف                 
 .الدولة الطرف

 بشأن  ٣بأن تقوم مبا يلي، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم            توصـي اللجـنة الدولة الطرف        -٥٠
 بشأن ٤وحقوق الطفل، وتعليقها العام رقم ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشري

 :صحة املراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

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

 توجيهاً حملياً؛

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

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

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

حتسـني احلالة التغذوية للمراهقني بوسائل منها مثالً وضع برنامج تغذوي يف املدارس وإتاحة                )ه( 
 خيارات للتغذية الصحية يف املطاعم املدرسية؛

خدرات والتدخني،  تزويد املراهقني مبعلومات عن النتائج الضارة الستهالك الكحول وتعاطي امل          )و( 
 هبدف الوقاية منها؛

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

 . للسكاناملكتسب، وصندوق األمم املتحدة

 املمارسات التقليدية الضارة

تالحـظ اللجـنة بقلق أن هناك عدداً قليالً من اجملتمعات احمللية اليت ال تزال متارس عملية ختان اإلناث يف                  -٥١
 والذي  ٢٠٠١كما تالحظ اللجنة بقلق النتائج اليت خلص إليها املسح الصحي الشامل الذي أُجري يف عام                . ُعمان

وتشدد اللجنة . من النساء ما زلن يوافقن على هذه املمارسة التقليدية الضارة)  يف املائة٨٥(ية جداً أظهر أن نسبة عال
 .بقوة على أن ممارسة ختان اإلناث هي ممارسة تتعارض مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

ل منها  حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لوضع حد ملمارسة ختان اإلناث وذلك بوسائ              -٥٢
وتوصي . مـثالً احلظـر القانوين هلذه املمارسة وتنفيذ برامج هادفة بغية توعية السكان بآثارها الشديدة الضرر               
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اللجـنة الدولـة الطـرف بـأن ُتشرك وحتشد جهود مجيع الشركاء على املستوى احمللي، مبن فيهم املدرسون                   
كما . جملتمعات احمللية، ملنع ممارسة ختان اإلناثوالقـابالت وممارسـو الطب التقليدي والقادة الدينيون وقادة ا     

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

 مستوى املعيشة

ىت التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل حتسني مستوى معيشة السكان،            تنوه اللجنة مع التقدير بش     -٥٣
، والتدابري املتخذة ملساعدة اُألسر املنخفضة الدخل )٢٠١٠-٢٠٠٦(مبا يف ذلك تنفيذ خطة التنمية اخلمسية السابعة   

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

 . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوتات بني املناطق يف مستويات املعيشة. تواجه صعوبات اقتصادية

االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ تدابري لرفع مستوى            من   ٢٧على ضوء املادة     -٥٤
معيشـة السـكان، وال سـيما سكان األرياف الذين يعانون من الفقر، وذلك بوسائل منها تنفيذ خطة التنمية              

ألسر ، وتقدمي دعم منسَّق تنسيقاً جيداً لتوفري املساعدة املالية جلميع ا          )٢٠١٠-٢٠٠٦(اخلمسـية السـابعة     
وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حشد جهود اجملتمعات احمللية،             . احملرومة اقتصادياً 

 . مبا يف ذلك مبشاركة األطفال، من أجل احلد من الفقر على املستوى احمللي

  التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية-٦
 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 لتدريب والتوجيه املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك ا

بيـنما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف توفِّر التعليم االبتدائي اجملاين جلميع األطفال، مبن فيهم                  -٥٥
. أطفـال غري املواطنني، فإهنا تعرب مرة أخرى عن قلقها ألن التعليم االبتدائي مل يصبح إلزامياً بعد مبوجب القانون                  

من العوامل اإلجيابية، أن معدالت التحاق الفتيات والصبيان بالتعليم االبتدائي متساوية، ولكنها            وتالحظ اللجنة، ض  
تأسـف لعـدم التحاق مجيع األطفال باملدارس وألن األطفال امللتحقني باملدارس ال يكملون مجيعهم مرحلة التعليم                 

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

 .إلدراج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية

بشأن ) ٢٠٠١(١قية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  من االتفا٢٩ و٢٨على ضوء أحكام املادتني  -٥٦
أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية والتقنية                

 :من أجل

 ضمان جعل التعليم االبتدائي إلزامياً مبوجب القانون والتحاق مجيع األطفال باملدارس؛ )أ( 
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 ذ تدابري ملنع تسرب األطفال من التعليم االبتدائي؛اختا )ب( 

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

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

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

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

لألطفال امللتحقني مبؤسسات التعليم ما قبل      )  يف املائة  ٨-٥(وتالحـظ اللجنة بقلق املعدل املنخفض جداً         -٥٧
وبينما تالحظ اللجنة أن مهمة توفري خدمات التعليم ما قبل االبتدائي قد أُسندت بالكامل إىل القطاع                . االبـتدائي 

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

طفل،  بأن تتيح إمكانية الوصول إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لكل الطرفاللجنة الدولة  توصي -٥٨
مبـا يف ذلك أطفال األسر املنخفضة الدخل واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية، وبأن تعمل على زيادة وعي                   
وحتفـيز الوالدين فيما يتعلق باالستفادة من فرص التعليم ما قبل املدرسي والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،                 

. شأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة       ب) ٢٠٠٥(٧آخـذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم         
وفيما يتعلق بعملية خصخصة خدمات التعليم ما قبل االبتدائي أو التعاقد مع القطاع اخلاص من أجل توفريها،                 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع معايري خاصة بنوعية التعليم ما قبل االبتدائي وبأن تعقد اتفاقات مفصَّلة                 

ـ    . ات اليت تتوىل توفري اخلدمات يف هذا الصدد، وبأن تكفل الرصد املستقل لنوعية اخلدمات املقدمة              مـع اجله
 ٢٠وأخـرياً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصية اليت اعتمدهتا يف يوم مناقشتها العامة اليت جرت يف                   

، CRC/C/121( حقوق الطفل     بشأن القطاع اخلاص كمقدم للخدمات ودوره يف إعمال        ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 ).٦٥٣-٦٣٠الفقرات 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )٣٠ و٣٦-٣٢و) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 أطفال العمال املهاجرين

تالحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق بالعدد الكبري من العمال املهاجرين الذين ال يتمتع بعضهم بوضع قانوين يف                  -٥٩
 . أطفال العمال املهاجرين كثرياً ما يكونون ُعرضة النتهاكات متس حقوقهم اإلنسانيةالدولة الطرف، أن
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 بأن تضع وتنفذ سياسات وممارسات من شأهنا أن حتسِّن توفري احلماية الطرفاللجـنة الدولة   توصـي  -٦٠
لتصديق على  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف ا        . واخلدمـات األساسية ألطفال العمال املهاجرين     

 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

تالحـظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد فرضت حظراً على استخدام األطفال يف سباقات اهلُجن،                  -٦١
 أُنشئت لرصد حالة استخدام األطفال يف سباقات اهلُجن قد عقدت عدداً كما تالحظ مع التقدير أن فرقة العمل اليت    

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

 بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي تنفذ على حنو فعال حظر استخدام             الطرفاللجنة الدولة    توصـي  -٦٢
اقات اهلُجن، وبأن تنفذ عمليات تفتيش منتظمة وغري ُمعلن عنها يف مواقع سباقات اهلُجن من أجل األطفال يف سب

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

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

األطفال يف القطاع وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اخلاصة املبذولة من ِقَبل الدولة الطرف حلظر تشغيل      -٦٣
الـرمسي، ولكنها تالحظ بقلق أن بعض األطفال يعملون يف القطاع غري الرمسي يف جماالت منها مثالً الزراعة وصيد                   

 .األمساك واملشاريع األسرية الصغرية

  من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ تدابري فّعالة حلظر            ٣٢وفقاً ألحكام املادة     -٦٤
االستغالل االقتصادي لألطفال، وخباصة يف القطاع غري الرمسي حيث تنتشر هذه الظاهرة، وذلك بوسائل منها               

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

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

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

التشريعات احمللية حتظر االستخدام القسري لألطفال يف البغاء، وإنتاج وحيازة          بيـنما تالحـظ اللجنة أن        -٦٥
وتوزيـع املواد اإلباحية، واالسترقاق وجتارة الرقيق، فإهنا تشعر بالقلق إزاء احتمال أن تكون الدولة الطرف أو أن                  

وتالحظ اللجنة  . بحثون عن عمل  تصبح وجهة لالجتار باألطفال وذلك بالنظر إىل العدد الكبري من املهاجرين الذين ي            
بقلق نقص البيانات والبحوث بشأن انتشار ممارسات االجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية على                

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

 .اجملتمع
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 وغريمها من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة باختاذ تدابري           ٣٥ و ٣٤على ضوء أحكام املادتني      -٦٦
 :من أجل

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

 البيانات واملؤشرات من أجل صياغة ورصد وتقييم السياسات والربامج واملشاريع؛

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

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

امليني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية املعقودين وااللتزام العاملي اليت اعتمدت يف املؤمترين الع
 ؛٢٠٠١ و١٩٩٦يف عامي 

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

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

 إدارة شؤون قضاء األحداث

حتيط اللجنة علماً بوجود اإلدارة اخلاصة بشؤون األطفال املخالفني للقانون اليت أنشئت ضمن اإلدارة العامة  -٦٧
 ٢٨/٩٤بري احلماية اخلاصة اليت توفرها الالئحة التنظيمية للسجون رقم          للتحقـيقات اجلنائية، كما حتيط علماً بتدا      

 سنوات، ٩إال أن اللجنة تشعر بقلق ألن احلد األدىن لتحمل املسؤولية اجلنائية، وهو . لألحداث احملرومني من حريتهم
نني احلالية واملمارسات وتأسف اللجنة لعدم كفاية املعلومات والبيانات بشأن تنفيذ القوا        . ال يـزال منخفضـاً جداً     

وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التشريعية املبذولة من أجل حتسني إدارة شؤون قضاء األحداث،               . اجلزائية
فإهنـا تأسـف لعدم إحراز سوى القليل من التقدم فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون األحداث الذي من شأنه أن                    

دابري بديلة للحرمان من احلرية، وإنشاء نظام لقضاء األحداث يشتمل على قضاة            يـؤدي، يف مجلة أمور، إىل توفري ت       
 .تتوفر لديهم معرفة متخصصة بقانون األحداث

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء                 -٦٨
ريها من املعايري الدولية ذات الصلة هبذا اجملال مثل          من االتفاقية وغ   ٣٩ و ٤٠ و ٣٧األحداث، وال سيما املواد     

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

 ١٣، مع مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة اليت جرت يف               )قواعد هافانا (هم  حريـت 
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وتوصي اللجنة  ). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46( بشأن قضاء األحداث     ١٩٩٥نوفمرب  /تشـرين الثاين  
 :الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي

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

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

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

 احلرمان من احلرية إال كإجراء أخري؛

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

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

 .ن فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداثالتماس املساعدة التقنية م )و( 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٨

 إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق ٢٠٠٤سبتمرب /ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف أيلول -٦٩
. الهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة          الطفـل املـتعلقني ببيع األطفال واستغ      

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

في بالكامل بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبقتضى أحكام       ولذلـك، توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن ت          -٧٠
 .الربوتوكولني االختياريني وأحكام االتفاقية فيما يتصل بتقدمي التقارير

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات         -٧١
 منها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الدولة وجملس الشورى واحملافظات،              وذلك بوسائل 

 .حيثما كان ذلك منطبقاً، للنظر فيها واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا
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 النشر

 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح وتنشر على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الثاين -٧٢
اليت اعتمدهتا اللجنة   ) املالحظات اخلتامية (والـردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة           

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

 .وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل-١٠

 ٧تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد جيمع بني التقريرين الثالث والرابع يف موعد أقصاه  -٧٣
وهذا تدبري استثنائي ُيتخذ بالنظر ).  شهراً من املوعد احملدد لتقدمي التقرير الرابع١٨أي قبل  (٢٠١٢يوليه /متوز

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

 .املتوخى يف االتفاقية

- - - - - 


