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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  من٤٤ة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املاد  
  االتفاقية

  نيوزيلندا: املالحظات اخلتامية  
 نيوزيلنـدا نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اجلامع للتقريـرين الثالـث والرابـع ل             -١
)CRC/C/NZL/3-4 ( ــستيها ــر  (١٥٨٩ و١٥٨٨يف جل ، )1589 وCRC/C/SR 1588انظ

 ٤قودة يف   ، املع ١٦١٢، واعتمدت، يف جلستها     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩املعقودتني يف   
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١فرباير /شباط

 مقدمة - أوالً  

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف             -٢
). CRC/C/NZL/Q/3-4/Add.1(اللجنـة   وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضـعتها         

  . مع الوفد املتعدد القطاعات حوار إجيايببإجراء  اللجنة أيضاًوترحب

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته   -ثانياً   
ثـة   األساسـية املـشتركة احملدَّ     بتقدمي الدولـة الطـرف للوثيقـة      ترحب اللجنة    -٣

)HRI/CORE/NZL/2010(  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠يف . 
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 : ا بأمور منهوترحب اللجنة أيضاً -٤

قانون تعديل اختصاص ودرجات حماكم األطفال والشباب وأفـراد         اعتماد    )أ(  
  ؛)٢٠١٠) (اختصاص ودرجات حماكم األحداث(أسرهم 

 ؛)٢٠٠٨(اعتماد تعديل قانون رعاية األطفال   )ب(  

 ؛)٢٠٠٧ (مركز القانون املعدل لقانون األطفال  )ج(  

 ؛)٢٠٠٦(تعديل قانون إعالة األطفال   )د(  

 ؛)٢٠٠٤) (العمل لألسر(يل قانون الضمان االجتماعي تعد  )ه(  

 ؛ )٢٠٠٤(قانون رعاية األطفال   )و(  

 ).٢٠٠٣(قانون املفوض املعين باألطفال سن   )ز(  

  الثـاين   هامنذ النظر يف تقرير   الدولة الطرف قامت،    وتالحظ اللجنة مع التقدير أن        -٥
  :م إليهااالنضماب أوالتالية على الصكوك بالتصديق ، ٢٠٠٣لعام 

الربوتوكـول االختيـاري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب           )أ(  
  ؛٢٠٠٧مارس /املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف آذار

  ؛٢٠٠٨سبتمرب / يف أيلول،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ب(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب /ل يف أيلو،      اجلنسية       انعدام      حاالت     خفض         اتفاقية  )ج(  
، يف  ٢٠٠٣اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ لعام            )د(  

  . ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً   

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

  ة للجنةالتوصيات السابق  
للجنـة  ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية             -٦

ومـع  ). CRC/C/OPAC/CO/1 و CRC/C/15/Add.216(اليت اعتمدهتا بشأن تقريريها السابقني      
   .اليت قدمتها مل تعاجل بطريقة وافيةالتوصيات بعض ن ألاألسف ب تشعر اللجنةذلك، 
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 التوصـيات   لتنفيذة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة         حتث اللجن   -٧
الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قُدمت بشأن تقريرها الدوري الثاين، واليت مل تنفـذ              

 التوصيات املتعلقة بالتنسيق وعدم التمييـز       وبوجه خاص ،  بعد أو مل تنفذ بالقدر الكايف     
 أن تتابع بصورة مالئمـة    على  و ،ال وقضاء األحداث  واإليذاء واإلمهال وعمالة األطف   

 توجه اللجنة انتباه    ، ويف هذا السياق   .احلاليةالتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية      
التدابري العامة لتنفيـذ اتفاقيـة      بشأن  ) ٢٠٠٤(٥ة الطرف إىل تعليقها العام رقم       الدول

  .حقوق الطفل

  التحفظات    
إلزالة العقبات الـيت حتـول دون       الدولة الطرف    تبذهلا   اجلهود اليت اللجنة  تالحظ    -٨

 ٣٧من املادة ) ج( والفقرة ٣٢ من املادة ٢سحب حتفظها العام وحتفظاهتا احملددة على الفقرة 
 عن أسفها الشديد ألن هذه العملية مل تؤد بعد إىل سـحب           مع ذلك   تعرب  ومن االتفاقية،   
ي تقدم إىل حّد اآلن يف تطبيق االتفاقيـة يف           لعدم إحراز أ   وتأسف اللجنة أيضاً  . التحفظات

 .إقليم توكيلو

  :تكرر اللجنة توصياهتا السابقة وحتث الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٩
             ٣٢مـن املـادة     ) ٢(سحب حتفظها العام وحتفظاهتـا علـى الفقـرة            )أ(  
  ؛٣٧من املادة ) ج(والفقرة 
  .إقليم توكيلولتشمل توسيع نطاق تطبيق االتفاقية   )ب(  

  التشريعات  
 أنه بالرغم من التطورات التشريعية األخرية يف جمال حقـوق           ،قلقب ،تالحظ اللجنة   -١٠

يف جمـال   (الطفل، مل ُتستكَمل مواءمة القانون الوطين مع االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري            
حـىت  ليست كلها متوائمة    فال  األطتتناول  وأن القوانني احمللية اليت     ) اعتماد التشريعات مثالً  

 لتعـديل اختـصاص     ٦ ألن مشروع القانون رقـم       وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . فيما بينها 
  . ٢٠٠٧ودرجات حماكم األطفال والشباب وأفراد أسرهم ال يزال قيد نظر الربملان منذ عام 

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -١١

وامتثاهلا اليت تتعلق باألطفال    القائمة  تشريعات احمللية   كفالة اتساق مجيع ال     )أ(  
القانون العريف   مبا يف ذلك     ،االتفاقية وااللتزام هبا لتحل حمل أي قانون عريف قائم        ألحكام  

  لسكان املاوري؛
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ضمان تطبيق مبادئ وأحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني علـى           )ب(  
  لدولة الطرف؛ مجيع األطفال املقيمني يف إقليم ا

  . على سبيل األولويةبالطفلنظر الربملان يف مجيع التشريعات املتعلقة   )ج(  

  التنسيق  
تالحظ اللجنة أن وزارة التنمية االجتماعية مسؤولة عن اإلشـراف علـى تنفيـذ                -١٢

إنشاء حمفـل لكبـار املـسؤولني يف وزارات القطـاع           وأنه مت   االتفاقية يف الدولة الطرف     
يرأسه املسؤول التنفيذي األول يف وزارة التنمية االجتماعية لضمان تنسيق برامج            االجتماعي،

بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية تنسيق خاصـة          . عمل اإلدارات يف القطاع االجتماعي    
  .حبقوق الطفل

، )١١الفقرة   ،CRC/C/15/Add.216(متشياً مع توصيتها السابقة     توصي اللجنة،     -١٣
ة الطرف آلية دائمة تكفل التنسيق الرفيع املستوى والفعال لتنفيذ أحكام           بأن تنشئ الدول  

 .االتفاقية يف مجيع أحناء الدولة الطرف

  خطة العمل الوطنية    
عمل شامل عن طريق برنامج عمل      القيام ب بإعالن الدولة الطرف    علماً   اللجنة   تأخذ  -١٤

ُتـستخدم  ال  ن االتفاقيـة    ومع ذلك، تأسف اللجنة أل    . تعاوين بدل وضع خطة عمل وطنية     
وتشعر ببالغ القلـق النعـدام      . بصورة منتظمة كإطار لوضع سياسات واستراتيجيات حمددة      

  .االتفاقيةواحلقوق املنصوص عليها يف لمبادئ لسياسة شاملة لضمان اإلعمال الكامل 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة شاملة تقابلها خطة عمل وطنية              -١٥
يذ أحكام االتفاقية والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات            لتنف

املسلحة، بالتعاون مع القطاعني العام واخلاص املعنيني بتعزيز ومحايـة حقـوق الطفـل              
وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن . وباالستناد إىل هنج يقوم على حقوق الطفل

عـامل  " لدورة اجلمعية العامة االستثنائية السابعة والعشرين واملعنونة      تراعي الوثيقة اخلتامية  
كما توصي اللجنـة الدولـة      . ٢٠٠٧، واستعراضها ملنتصف املدة لعام      "صاحل لألطفال 

بصورة منتظمة بتقييم التقدم احملرز وحتديـد       تقوم  الطرف بأن تنشئ آليات متابعة وتقييم       
  . لسياسات وخطط العمل الشاملة تنفيذاً كامالًالقصور احملتملة من أجل تنفيذ اأوجه 

  ختصيص املوارد    
 زيادة املبالغ املنفقة على األطفال يف الـسنوات األخـرية           التقديرتالحظ اللجنة مع      -١٦

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن الزيادات       . ومبادرة االعتمادات الضريبية للحد من الفقر     
 وتأسف اللجنة أيضاً  . ء على الفقر ومعاجلة أوجه التفاوت      كافية للقضا  ليستيف هذه املبالغ    
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بـشكل واضـح    ألن عمليات ختصيص املبالغ من امليزانية ال تسمح بعد بتحديد هذه املبالغ             
  . مما حيول دون متابعة الدولة الطرف النفقات على األطفال وتقييم أثرها،لألطفال

 مبالغ من امليزانية متكنها من      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر إىل ختصيص         -١٧
، ورصد  اإلعمال حقوق الطفل، ومتابعة هذا      إلعمالوضع خمصصات استراتيجية حمددة     

وهلذا الغرض، يتعني على الدولة الطرف أن تراعي توصيات اللجنة          . النتائج وتقييم أثرها  
املـوارد  " بـشأن موضـوع      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١الصادرة يوم املناقشة العامة يف      

وقد ترغب الدولـة الطـرف يف الـسعي    ".  مسؤولية الدول-املخصصة حلقوق الطفل    
 وغريهـا مـن     )اليونيـسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة     اللتماس التعاون التقين من     

  .اجلهات

  النشر وبث الوعي    
تالحظ اللجنة مع االهتمام املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر االتفاقية وبث              -١٨
، مبا يف ذلك يف      ما زال حمدوداً   لوعي باالتفاقية ألن ا ومع ذلك، تأسف اللجنة     . لوعي بشأهنا ا

  .  واملدرسني والعاملني مع الشباب واألطفالمقدِّمي الرعايةصفوف اآلباء و
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطتها يف جمال النشر وبث الوعي وتوسيع              -١٩

 مقدِّمي الرعايةة اجلمهور بأحكام االتفاقية مبا يشمل اآلباء ونطاقها قصد كفالة تعريف عام 
واملدرسني والعاملني مع الشباب وغريهم من أصحاب االختصاص الذي يعملـون مـع             

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تكفـل وصـول          . األطفال، واألطفال أنفسهم  
  .يم النظامييفتقرون إىل التعل إىل األميني وإىل الذين مبادراهتا أيضاً

  التدريب    
بينما ترحب اللجنة بإتاحة التدريب على حقوق الطفل ألفراد الشرطة ومفوضـي              -٢٠

االختبار واملدرسني العاملني مع األطفال، فإهنا تأسف لعدم استفادة مجيع اإلخصائيني العاملني   
  .هم من هذا التدريبمع األطفال أو لصاحل

 وتعزز بصورة أكرب التدريب املنتظم على       وفرتتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -٢١
املسؤوليات اليت تقضي هبا االتفاقية جلميع الفئات املهنية العاملة لصاحل األطفال ومعهـم،      

األخـصائيون  مبن فيهم موظفو إنفاذ القانون واملدرسون والعاملون يف قطاع الـصحة و           
طاع الدولة ومـسؤولو     والعاملون يف مؤسسات رعاية الطفولة ومسؤولو ق       االجتماعيون
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بإدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج           . احلكم احمللي 

كما توصي اللجنة الدولة الطـرف      . الرمسية على مجيع مستويات التعليم والتدريب املهين      
بأن تضع برامج منهجية للتثقيف بشأن أحكام الربوتوكول االختياري املتعلـق بإشـراك             

ألطفال يف الرتاعات املسلحة والتدريب على هذه األحكام لصاحل مجيع الفئات املهنيـة             ا
وخباصة املسؤولون العسكريون الذين يشاركون يف      املعنية العاملة مع األطفال ولصاحلهم،      
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التجنيد والقضاة والنواب العامون وموظفو دائرة اهلجـرة واملرشـدون االجتمـاعيون            
  . ووسائط اإلعالم

   الطفل وقطاع األعمال التجاريةحقوق    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنظر بعد على ما يبـدو يف اعتمـاد معـايري                   -٢٢

وغريهـا مـن    لشركات  لاملسؤولية االجتماعية للشركات عن األنشطة الداخية واخلارجية        
 أمور منها ندية اخلاضعة لوالية الدولة الطرف مبا يتسق مع النيوزيلمؤسسات األعمال التجارية

، وهـي معـايري     "إطار لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان    : احلماية واالحترام واالنتصاف  "
أن يف واجـب الدولـة   وتشري إىل ، ٢٠٠٨اعتمدها جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع يف عام   

األعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عـن      مؤسسات  حتمي حقوق اإلنسان من جتاوزات      
نتصاف عند حدوث   الاضمان إمكانية اللجوء إىل سبل      سان؛ واحلاجة إىل    احترام حقوق اإلن  

  . انتهاك
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء العناية الواجبة للتجارب من مجيع أحنـاء           -٢٣

إطار لألعمال التجارية وحقـوق     : احلماية واالحترام واالنتصاف  "العامل يف تطبيقها معايري     
اختاذ تدابري فعالـة لوضـع      ات اخلاصة والعامة، والنظر يف      على أنشطة الشرك  " اإلنسان

أن ة امتثال قطاع األعمال التجارية للمعايري الدولية واحمللية بش        لوتنفيذ لوائح من أجل كفا    
  .ماية حقوق الطفلاملسؤولية االجتماعية للشركات، وخاصة فيما يتعلق حب

  )قية من االتفا١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء   

  عدم التمييز    
بينما تالحظ اللجنة مع االهتمام مشروع أصوات الشباب وخمتلف اجلهود اليت تبذهلا           -٢٤

 يف جمايل التعليم والـصحة، ال يـزال         وخاصةالدولة الطرف لتحسني وضع سكان املاوري،       
لك القلق يساورها إزاء مظاهر التمييز ضد سكان املاوري، مبن فيهم األطفال، كما يتجلّى ذ             

  .عدم تكافؤ احلصول على اخلدماتيف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احلماية الكاملة من التمييز القائم علـى أي           -٢٥

  :أساس مبا يف ذلك من خالل ما يلي
اختاذ تدابري عاجلة للتصدي للتفاوت يف حصول أطفال سكان املـاوري             )أ(  
  ؛على اخلدماتوأسرهم 
عي وغريها من األنشطة الوقائية ملكافحة التمييز،       تعزيز أنشطتها لبث الو     )ب(  

 ، والقيام، عند االقتضاء، بإجراءات إجيابية لصاحل بعض الفئات املستضعفة من األطفـال           
وال سيما أطفال سكان املاوري وجزر احمليط اهلادي وأطفال الالجئني وأطفال املهاجرين            



CRC/C/NZL/CO/3-4 

7 GE.11-42064 

جنـسياً  املـزدوجني واملزدوجـات     واألطفال ذوي اإلعاقة؛ وأطفال املثليات واملثليني و      
  واملتحولني جنسياً؛ واألطفال الذي يعيشون مع أشخاص من هذه الفئات؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التصدي بفعالية حلاالت التمييز ضـد        )ج(  
 أو جنائية   ،إداريةأو  األطفال يف مجيع قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك فرض عقوبات تأديبية            

  .رةعند الضرو

  احترام آراء الطفل    
تالحظ اللجنة مع األسف أن آراء الطفل ال ُتحترم على النحو الوايف داخل األسـرة         -٢٦

 لعدم وجود سبل متكن الطفل من اإلعراب عن آرائه          ًوتأسف اللجنة أيضا  . واملدرسة واجملتمع 
عند وضع القوانني   يف اجملال العام، ولعدم أخذ الدولة الطرف بانتظام آراء الطفل يف احلسبان             

ن حقه يف االستماع إليه يف اإلجـراءات القـضائية          أل و ،والسياسات اليت ميكن أن تؤثر فيه     
  . ً وافياًواإلدارية ال ُيحترم احتراما

 من االتفاقيـة،    ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عمالً بأحكام املادة            -٢٧
حق الطفل يف االسـتماع  اللجنة بشأن  الصادرة عن ١٢ومع مراعاة التوصية العامة رقم    

  : مبا يلي،إليه
تعزيز وتيسري وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل يف التشريعات وكذلك يف             )أ(  

املمارسة، داخل األسرة، ويف املدارس، ويف اجملتمع وكذلك يف املؤسسات واإلجـراءات            
  اإلدارية والقضائية؛

  .د وضع القوانني والسياساتأخذ آراء الطفل يف احلسبان بانتظام عن  )ب(  

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

  العقاب البدين    
، الذي يلغـي    )١٩٦١(من القانون اجلنائي    ) ١(٥٩ترحب اللجنة بالفصل اجلديد       -٢٨

   . إىل القوة ألغراض التأديبًجلوء األبوين قانونا
يف ) ١(٥٩ة الطرف بإذكاء وعي اجلمهور مبحتوى الفـصل         توصي اللجنة الدول    -٢٩

  .القانون اجلنائي ومبواصلة النهوض بأشكال تأديب إجيابية ختلو من العنف يف تنشئة الطفل

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال     
  :يليعلى ما  اللجنة الدولة الطرف تشجع  -٣٠
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 األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك            منح  )أ(  
بضمان تنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمـارس علـى              

 ؛إيالء اهتمام خاص لنوع اجلنس، مع )A/61/299انظر (األطفال 

طـرف   عن تنفيذ الدولـة ال     القادمإتاحة معلومات يف التقرير الدوري        )ب(  
لتوصيات الدراسة، وال سيما التوصيات اليت ركزت عليها املمثلة اخلاصة لألمني العـام             

  :املعنية بالعنف ضد األطفال، وهي
ملنع مجيع أشكال العنف ضد والية  شاملة وطنية يف كل وضع استراتيجية  '١'

 األطفال والتصدي هلا؛

 فرض حظر قانوين وطين صريح جلميع أشكال العنف ضد األطفال ويف           '٢'
  مجيع الظروف؛

 ووضع خطة عمل     جلمع البيانات وحتليلها ونشرها    توحيد النظام الوطين   '٣'
  .للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال

التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال             )ج(  
وضـّية  واملف) اليونيـسيف ( منظمة األمم املتحدة للطفولـة     منالتماس املساعدة التقنية    و

منظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم       وومنظمة الصحة العاملية     السامية حلقوق اإلنسان  
ومفّوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون       ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

املنظمـات غـري احلكوميـة      و الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدَّرات واجلرمية      
  . ها من اجلهات، وغريالشريكة

 واملواد  ١٨ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال   
          ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقـرة    ٢٥ واملادة   ٢١ إىل   ١٩ ومن   ١١  إىل ٩من  

  ) من االتفاقية٣٩واملادة 

  البيئة األسرية     
الطرف لدعم األسر بصورة أفـضل عـن        ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة         -٣١

طريق أمور منها إدخال تغيريات تشريعية ومؤسسية وإدماج الـسياسات واملمارسـات يف             
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقـار األسـر املنتميـة إىل بعـض               . خمتلف اخلدمات 

 املتعلقـة بتربيـة     اجملموعات السكانية الفرعية إىل املساعدة املالئمة يف اضطالعها مبسؤولياهتا        
الطفل، وال سيما األسر اليت تواجه أزمات جراء الفقر أو اإلدمان على الكحول أو املخدرات               

   . أو جراء العزلة
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقدمي املساعدة املناسبة إىل اآلباء             -٣٢
ية الطفل، واالستجابة الفورية    واألوصياء القانونيني يف اضطالعهم مبسؤولياهتم املتعلقة بترب      

هلم على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك إتاحة اخلدمات لألباء الذين حيتاجون إىل املـشورة يف           
تربية الطفل، وخدمات معاجلة اإلدمان على الكحول أو املشاكل النامجـة عـن تعـاطي          

ثقافيـاً  املخدرات، ويف حالة سكان املاوري وجزر احمليط اهلادي، اخلـدمات املناسـبة             
  .لتمكينهم من االضطالع بدورهم كآباء

  التبين    
تأسف اللجنة لعدم اشتراط موافقة الطفل عند التبين داخل البلد ولوقف إعادة النظر               -٣٣

وتالحظ اللجنة مع األسف أن الطفل املتبنَّى، عنـد التـبين يف غـري              . يف تشريع التبين حالياً   
ملفه الذي يتضمن اسم الوالدين الطبيعيني قبل بلوغه        ، ال يطّلع على     "حاالت التبين املفتوحة  "

  .سن العشرين
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تكفل لزوم موافقة الطفل عند التبين              -٣٤

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باستئناف إعادة نظرها        . داخل البلد حسب االقتضاء   
مع االتفاقية ومع اتفاقية الهاي     عله يتسق   جليف تشريع التبين ومراجعته، حسب االقتضاء،       

كما توصي  . ١٩٩٣بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل لعام            
اللجنة الدولة الطرف بأن ختفّض السن اليت حيق فيها لألطفال املتبـنني االطـالع علـى              

   .  على األقل عاما١٨ًملفاهتم لتكون 

  اإليذاء واإلمهال    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة ملعاجلة مشكلة إيذاء الطفـل وإمهالـه،               -٣٥

وبصفة خاصة اجلهود املتزايدة املبذولة يف جمال الوقاية، كزيادة التمويـل، وإنـشاء الفرقـة               
الوزارية املعنية بالعنف األسري، وفرقة العمل املعنية مبقاومة العنف داخل األسـرة، وإنـشاء        

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بـاجلزع        . اء املستقلني املعنيني مبسألة إيذاء الطفل     حمفل اخلرب 
الرتفاع حاالت إيذاء الطفل وإمهاله داخل األسرة، والنعدام استراتيجية شاملة على نطـاق             

وتأسف اللجنة الستمرار انعدام وجود نظام شامل لتـسجيل وحتليـل           . البلد يف هذا الصدد   
حاالت اإليذاء اليت ُترتكب ضد الطفل وألن آليات املعافاة البدنية والنفسية وإعادة اإلدمـاج    

  .االجتماعي للضحايا غري متوفرة مبا يكفي يف مجيع أحناء الدولة الطرف
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦

 تنشئ آليات لرصد عدد حاالت العنف أو اإليذاء اجلنسي أو اإلمهال  أن  )أ(  
أو إساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك داخل األسرة، ويف املدارس، ويف مؤسـسات            

  الرعاية أو غريها من أشكال الرعاية؛
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مبـن فـيهم املدرسـون      (أن تكفل للفئات املهنية العاملة مع األطفال          )ب(  
) الجتماعيون والفنيون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو اجلهاز القـضائي        واألخصائيون ا 

تلقي التدريب على التزامهم باإلبالغ عن احلاالت املشتبه هبا فيما خيص العنـف املـرتيل               
  الذي ميس األطفال واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا؛

ـ            )ج(   ال وإسـاءة   أن تعزز الدعم املقدَّم إىل ضحايا العنف واإليـذاء واإلمه
  املعاملة، مبا يكفل عدم وقوعهم ضحية مرةً أخرى خالل اإلجراءات القانونية؛

ن الوصول إىل ما يكفي من خدمات اإلنعاش واملشورة وغريهـا           أن تؤمِّ   )د(  
  .من أشكال إعادة اإلدماج يف مجيع أحناء البلد

؛ ٢٣؛ املادة   ١٨دة   من املا  ٣؛ الفقرة   ٦املادة  (خدمات الصحة األساسية والرعاية       - هاء  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من  ؛٢٦؛ املادة ٢٤املادة 

  الصحة واخلدمات الصحية    
تناهز املائة يف املائة    " رفاه الطفل "تالحظ اللجنة مع االهتمام أن نسبة تغطية برنامج           -٣٧

صحية األساسية اجملانية أثناء     سنوات يتلقون الرعاية ال    ٦وأن األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن       
وبالرغم من أن اللجنة ترحب بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ السياسات          . ساعات الدوام الرمسي  

واملبادرات اليت تركز على معاجلة الفوارق اليت يعاين منها األطفال يف أوضاعهم الصحية، فإن              
ر منها الفوارق يف معدالت وفيات      القلق يساورها إزاء استمرار التفاوت القائم والبارز يف أمو        

الرضع بني سكان املاوري وبقية سكان الدولة الطرف ويف معدالت التطعيم اليت جتـنح إىل               
  .التدين يف صفوف أطفال سكان املاوري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعاجل موضـوع التفـاوت يف الوصـول إىل                -٣٨
يع أحناء اإلدارات احلكومية وزيـادة      اخلدمات الصحية من خالل اتباع هنج متسق يف مج        

التنسيق بني السياسات الصحية والسياسات الرامية إىل احلد من التفـاوت يف الـدخل              
  .ومستوى الفقر

  الرضاعة الطبيعية    
بالرغم من أن اللجنة ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف للتـشجيع علـى                 -٣٩

ن ستة أشهر، فإن القلق يساورها من أن نصف          حىت بلوغ الرضيع س    الرضاعة الطبيعية حصراً  
األطفال يف نيوزيلندا يقتصرون على الرضاعة الطبيعية حىت بلوغهم سن ثالثة أشهر وأن نسبة              

ويساور اللجنة  .  يف املائة تقتصر على الرضاعة الطبيعية حىت بلوغ سن ستة أشهر           ٨تقل عن   
أكثر من غريهم أغذية صـلبة قبـل         من أن أطفال املاوري ُيعطون على األرجح         القلق أيضاً 

  .بلوغهم سن أربعة أشهر
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لزيادة عدد الرضع الذين              -٤٠
يقتصرون على الرضاعة الطبيعية حىت بلوغهم سن ستة أشهر، مع التركيز بصفة خاصـة              

 تنفذ بالكامل املدّونـة     على توعية سكان املاوري بفوائد الرضاعة الطبيعية حصراً، وبأن        
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد من التشجيع علـى          . الدولية لتسويق بدائل لنب األم    

إنشاء مستشفيات مالئمة لألطفال وعلى إدراج الرضاعة الطبيعية يف منـاهج تـدريب             
  .املمرضات

  صحة املراهقني    
االت اليت تـؤثر يف صـحة       تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف اجمل          -٤١

ومع ذلك، ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمل لدى املراهقات،             . املراهقني
 االقتصادية الدنيا أو من سكان املاوري       -وخباصة يف صفوف الفتيات من اخللفية االجتماعية        

  . من سكان املاوريوإزاء معدالت االنتحار املرتفعة لدى املراهقني، وال سيما املراهقني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٢

تكثيف جهودها لتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية املناسبة إىل املـراهقني،            )أ(  
مبا يف ذلك التربية يف جمال الصحة اإلجنابية يف املدارس وتعزيـز منـط عـيش صـحي                  

  للمراهقني؛
 املراهقني يف مجيع أحنـاء      مواصلة معاجلة مسألة السلوك االنتحاري لدى       )ب(  

الدولة الطرف، مبا يف ذلك بدراسة األسباب احلقيقية هلذه املشكلة بغية وضع تدابري هادفة 
  .لتجنب ذلك

  مستوى املعيشة    
. تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني مستوى املعيشة             -٤٣

رقعة الفقر يف صفوف األطفال قـد احنـسر يف          ومع ذلك، وبينما تالحظ اللجنة أن اتساع        
 يف املائة من األطفال يف      ٢٠السنوات األخرية، فإن القلق ال يزال يساورها من أن نسبة تناهز            

  .الدولة الطرف تعيش دون عتبة الفقر
الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة اليت تتـيح الـدعم           الدولة  توصي اللجنة     -٤٤

سر احملرومة وأطفاهلا من اخلروج من حلقة الفقر بصورة مـستدامة           املالئم الذي ميكن األ   
  .ويف الوقت نفسه مواصلة إتاحة املساعدة ملن هم دون عتبة الفقر

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

   مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان،التعليم    
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           اللجنة مع التقدير اجلهود العديدة اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف يف جمـال                تالحظ  -٤٥
التعليم، مبا يف ذلك القانون اجلديد املعّدل لقانون التعليم واستراتيجية تعليم سكان املـاوري              

وترحب اللجنة كذلك بالضمانات القانونية للوصول إىل التعليم اجملـاين          ). ٢٠١٢-٢٠٠٨(
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من أن عدة        . ا األطفال غري احلائزين لوثائق ثبوتية     اليت يتمتع هب  

فئات من األطفال تواجه مشاكل يف االلتحاق باملدرسة أو مواصلة التعليم أو إعادة التسجيل              
يف املدارس، إما يف املدارس النظامية أو يف مرافق التعليم البديلة، وال تستطيع التمتع بـصورة                

األطفال ذوو االحتياجات التعليميـة     (قها يف التعليم، وخباصة األطفال ذوو اإلعاقة        كاملة حب 
، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وأطفال سكان املاوري وجزر احملـيط             )اخلاصة

اهلادي وأطفال األقليات، وأطفال ملتمسي اللجوء، واألمهات املراهقات، واألطفال الـذين           
وفضالً عن ذلك، يساور    . اسة أو الذين ال حيضرون الدروس ألسباب خمتلفة       يتخلون عن الدر  

  :اللجنة القلق إزاء ما يلي
 ساعة فقط من التعليم والرعاية اجملانيني للطفولة املبكرة والوصول        ٢٠إتاحة    )أ(  

  احملدود إليهما من جانب العديد من األطفال، وخباصة من هم يف حاجة إىل ذلك؛
  ؛"هببات"  من املدارس العامة على الوالدين للتربع ضغط العديد  )ب(  
خطورة مشكلة تسلّط األقران وانتشارها، مما حيول دون التحاق األطفـال             )ج(  

  باملدارس وتعلمهم بشكل ناجح؛
عدد حاالت االستبعاد من املدارس بشكل دائم ومؤقت وتـأثريه بـصفة              )د(  

  .لدراسي عموماًخاصة على األطفال من الفئات املتدين اجنازها ا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦

ضمان وصول مجيع األطفال إىل تعليم ورعاية للطفولة املبكرة من نوعية             )أ(  
  عالية وجعله، كحد أدىن، جمانياً لألسر واألطفال احملرومني اجتماعياً؛

الثقافية (مواصلة وتعزيز جهودها للحّد من اآلثار السلبية للخلفية اإلثنية            )ب(  
  بتهم على الدراسة؛ظواالجتماعية لألطفال على تسجيلهم يف املدارس وموا) واإلقليمية
فـيهم  مبن  استثمار موارد إضافية كبرية بغية ضمان حق مجيع األطفال،            )ج(  

األطفال من مجيع الفئات احملرومة واملهّمشة والبعيدة عن املدارس يف احلصول على تعليم             
  شامل حقاً؛

لجوء إىل التدبري التأدييب املتمثل يف االستبعاد الدائم أو املؤقت كـآخر   ال  )د(  
مالذ فقط، واحلد من عدد حاالت االستبعاد وضمان وجود األخـصائيني االجتمـاعيني             
واملرشدين النفسانيني املعنيني بالتعليم يف املدارس بغية مساعدة الطفل الذي يعاين مشاكل            

  يف الدراسة؛
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تكفل عدم الضغط على الوالـدين للتـربع هببـات إىل           اختاذ خطوات     )ه(  
  املدارس وعدم وصم األطفال الذين ال يتّربع والداهم أو ال يقدران على القيام بذلك؛

            تكثيف جهودها ملعاجلة حاالت تسلّط األقران والعنـف يف املـدارس،            )و(  
  .التسامحمبا يف ذلك من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والسلم و

  والترويح واألنشطة الثقافيةوأوقات الفراغ الراحة     
تالحظ اللجنة مع األسف عدم وجود عدد كاٍف من خدمات الرعاية بعد املدرسة               -٤٧

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون الربامج القائمـة        . وبرامج األنشطة املتاحة للوالدين ولألسر    
  .وزيعاً عادالً جغرافياًغري ممولة متويالً كافياً وغري موزعة ت

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وختصيص متويل كاٍف للخدمات والربامج املعّدة             -٤٨
وميكن هلذه الربامج أن تقـدم      . لألطفال يف سن الدراسة بعد الدوام املدرسي وخالل العطل        

 اخلدمات خدمات متعددة، مبا فيها إتاحة اإلشراف املنظم على األطفال خارج البيت، وإتاحة        
 ومتكني األطفال من الوصول إىل خدمات يتعذر علـى والـديهم            ،التوجيهية عند االقتضاء  

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إىل أقصى احلدود املمكنة أن تكون هذه الـربامج              . إتاحتها
  .متيسرة مالياً وجغرافياً جلميع الوالدين وألطفاهلم على أساس املساواة

 ٤٠ إىل   ٣٨ ومـن    ٣٦ إىل   ٣٢ ومن   ٣٠ و ٢٢املواد  ( اخلاصة   تدابري احلماية   -زاي   
  ) من االتفاقية٣٧من املادة ) د(إىل ) ب( من والفقرات

   مبا يف ذلك عمالة األطفال،االستغالل االقتصادي    
، ٢٠٠٤بينما تالحظ اللجنة مع االهتمام وضع برنامج عمالة األطفـال يف عـام                -٤٩

هود من أجل تناول التوصيات السابقة الـصادرة عـن          يساورها بالغ القلق إزاء عدم بذل ج      
وباإلضافة إىل ذلك، يساور    . اللجنة بشأن االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال        

 عاماً بالعمل يف    ١٨ و ١٥اللجنة بالغ القلق من السماح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني           
  .أماكن عمل خطرة

باختاذ التدابري املناسبة، التشريعية وغري التـشريعية،   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٠
وتكرر اللجنـة   .  عاماً يف موقع عمل خطر     ١٨لضمان عدم تشغيل أي شخص دون سن        

بأن تصدق الدولة الطـرف     ) ٤٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.216(أيضاً توصيتها السابقة    
ىن لـسن   بـشأن احلـّد األد    ) ١٩٧٣(١٣٨على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         

  .االستخدام

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
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تأخذ اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف عن تقدُّم العمل اجلاري للتـصديق علـى                -٥١
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

تبقية ستعاجل يف إطار مشروع قـانون محايـة         األطفال يف املواد اإلباحية، وعن أن املسائل امل       
وتالحظ اللجنة أيضاً األنـشطة الـيت       . الطفل واألسرة، الذي ينظر فيه حالياً جملس النواب       

ومع ذلك،  . تضطلع هبا الدولة الطرف ملكافحة االستغالل واإليذاء اجلنسيني ألغراض جتارية         
 الدعارة، وإزاء عدم وجود بيانـات       يساور اللجنة القلق إزاء استغالل الفتيات املهاجرات يف       

   . بشأن األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون محاية الطفل واألسـرة              -٥٢

دون تأخري قصد إلغاء أي عوائق حتول دون التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية 
. بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة       حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال و     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة ملكافحة استغالل الفتيات املهـاجرات            
يف الدعارة وبتكثيف جهودها جلمع البيانات املتعلقة مبدى االستغالل واإليذاء اجلنـسيني            

  . ملكافحة هاتني الظاهرتنيلألطفال، اليت تعد أساسية إلعداد ردود مناسبة

  خطوط النجدة    
. تالحظ اللجنة مع االهتمام وجود ثالثة خطوط هاتفية للنجدة يف الدولة الطـرف              -٥٣

ومع ذلك، تأسف لعدم إمكانية االتصال هبذه اخلطوط على مدار الساعة من خـالل رقـم                
  . هاتفي جماين خمتزل

ت كافية تكفل االتصال جمانـاً      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص اعتمادا        -٥٤
           كما توصيها بأال يتعدى عدد أرقامهـا ثالثـة         . خبطوط جندة األطفال على مدار الساعة     

  .أو أربعة أرقام وبأن جتعل تلك اخلطوط متاحةً من مجيع أحناء البلد

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 للمسؤولية اجلنائية وتأسـف ألن      جتدد اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء السن املتدنية         -٥٥

 عاماً بالنسبة إىل اجلرائم اخلطرية واملتكـررة، دون         ١٢ إىل   ١٤الدولة الطرف خفضتها من     
وبينمـا  .  عاماً ١٧تقدمي تعريف واضح هلذه اجلرائم، وأبقت سن املسؤولية اجلنائية عند سن            

            حنو إلغـاء حتفظهـا علـى        تأخذ اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف أهنا أجنزت تقدماً هاماً         
 من االتفاقية بشأن الفصل بـني األحـداث والكبـار يف مرافـق       ٣٧من املادة   ) ج(الفقرة  

 من هذه املالحظات اخلتامية، تعرب عن قلقهـا إزاء          ٩ و ٨االحتجاز، باإلشارة إىل الفقرتني     
 احملتجزات األكـرب     عاماً يف نفس أمكنة اعتقال     ١٨احتجاز اجلاحنات الالئي يقل سنهن عن       

وتأسف اللجنة أيضاً ألن القضاء يلجأ إىل هنج عقايب بصورة أكثر بكثري مـن النـهج                . سناً
   ". ندوات اجملموعات األسرية"اإلصالحي، بالرغم من وجود 
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وتوصـي  ) ٥٠، الفقـرة    CRC/C/15/Add.216(تكّرر اللجنة توصياهتا السابقة       -٥٦
ل ملعايري إدارة شؤون قـضاء األحـداث، وخباصـة                    الدولة الطرف بكفالة التنفيذ الكام    

عن حقوق  ) ٢٠٠٧(١٠ من االتفاقية فضالً عن التعليق العام رقم         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧املواد  
الطفل يف قضاء األحداث وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث            

مبـادئ  ( منع جنوح األحـداث      ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن    ) قواعد بيجني (
قواعد (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم          )الرياض التوجيهية 

  : مبا يليوتوصي أيضاً). هافانا
رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية عمالً بتعليـق اللجنـة العـام                           )أ(  

   منه؛٣٣ و٣٢، وال سيما الفقرتني ١٠رقم 
  النظر يف حتديد سن املسؤولية اجلنائية بثمانية عشر عاما؛  )ب(  
وضع جمموعة واسعة من التدابري البديلة الحتجاز األطفـال اجلـاحنني؛             )ج(  

وترسيخ املبدأ القائل باللجوء إىل احتجاز الطفل كتدبري ُيتخذ كمالذ أخري وألقصر فترة             
  زمنية ممكنة كمبدأ قانوين؛

مـن االتفاقيـة،    ) ج(٣٧جيل بسحب حتفظها على املادة      يف انتظار التع    )د(  
ضمان فصل أي طفل حمروم من احلرية عن البالغني يف مجيع أماكن احلرمان مـن احلريـة                        

  ما مل تقتض مصلحته الفضلى خالف ذلك؛
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت طورها فريق األمم املتحـدة             )ه(  

الت املعين بقضايا األحداث واملنظمات األعضاء فيه، ومن بينها مكتب          املشترك بني الوكا  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           

 املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحـداث         التماسومنظمات غري حكومية، و   
  .يق املذكوروتدريب الشرطة من جانب أعضاء الفر

  محاية ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق اعتماد أحكام ولوائح              -٥٧

قانونية مناسبة، توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلـرائم         
مم املتحدة التوجيهيـة بـشأن      أو الشهود عليها، وبأن تراعي بصورة كاملة مبادئ األ        /و

قرار اجمللس االقتصادي (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 
  ).، املرفق٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ الصادر يف ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  األطفال املنتمون إىل جمموعات األقليات     
 املبذولة لتحسني حالة األطفـال      تشجع اللجنة الدولة الطرف، يف إطار جهودها        -٥٨

املنتمني إىل جمموعات الشعوب األصلية، على مراعاة مالحظات وتوصيات املقرر اخلاص           
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/            املعين حبقوق الشعوب األصلية اليت قـدمها عقـب زيارتـه إىل نيوزيلنـدا يف متـوز                
 اليت تتـضمنها    ، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باملبادئ       )A/HRC/15/37/Add.9 (٢٠١٠يوليه  

 إىل تعليقهـا العـام                  وتوجه اللجنة انتبـاه الدولـة الطـرف أيـضاً         . معاهدة وايتنجي 
  .بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية) ٢٠٠٩(١١رقم 

  التصديق على الصكوك الدولية  - حاء  
 على الربوتوكول تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر بسرعة إىل التصديق  -٥٩

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال         
  .يف املواد اإلباحية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الـصكوك الدوليـة         -٦٠
 حقـوق مجيـع      االتفاقية الدولية حلماية   وهيحلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد،        

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            
القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول         

  .االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  والنشراملتابعة   - طاء  
 تنفيذ هـذه    ضمان ل املالئمةتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري          -٦١

 الربملـان و رئيس الدولة واحملكمة العليا   إىل  إحالتها  ، بوسائل منها     تنفيذاً كامالً  التوصيات
للنظر فيها بشكل مناسب واختـاذ إجـراءات        احمللية  والسلطات   والوزارات ذات الصلة  

  .اإضافية بشأهن
 الدوري اجلامع للتقريرين الثالث والرابع     التقرير   ُيتاحذلك بأن   كتوصي اللجنة    -٦٢

) املالحظات اخلتامية (والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة          
عـن  ) وليس حـصراً  (اللجنة، على نطاق واسع بلغات البلد، مبا يف ذلك          اليت اعتمدهتا   

، ومنظمات اجملتمع املـدين، وجمموعـات الـشباب،          عامة اجلمهورطريق اإلنترنت إىل    
إثارة النقاش وزيادة    من أجل    ،ووسائط اإلعالم وغريها من جمموعات املهنيني، واألطفال      

   .الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  القادمالتقرير   -ياء  
 ٥حبلـول   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس           - ٦٣
. معلومات عن تنفيذ هذه املالحظـات اخلتاميـة       تضمنه   وإىل أن    ٢٠١٥مايو  /أيار

وتوجه اللجنة االنتباه إىل املبادئ التوجيهية املنّسقة بشأن إعداد التقارير املتعلقـة            
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ــدهتا يف   ــيت اعتم ــددة، ال ــدات حم ــشرين األول١مبعاه ــوبر / ت  ٢٠١٠أكت
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(  لة الطرف بأن تقاريرها املستقبلية ينبغي      ، وتذكّر الدو

وحتث اللجنة الدولة .  صفحة٦٠أن تكون وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية وأال تتجاوز 
ويف حالة تقدمي . الطرف على تقدمي تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير

ادة النظـر يف   تقرير يتجاوز عدد الصفحات احملددة، سُيطلب من الدولة الطرف إع         
وتذكّر اللجنة بأن   . التقرير وتقدميه جمدداً مع مراعاة املبادئ التوجيهية املشار إليها        

ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من جانب هيئة املعاهدة املعنية لن تكون مضمونة             
  .إذا مل تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية

        


