
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-44907    221106    231106 

  حقوق الطفلةنجل

 الدورة الثالثة واألربعون

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من االتفاقية٤٤املادة 

 مجهورية الكونغو: املالحظات اخلتامية

 ١١٧٩ و١١٧٧يف جلستيها ) CRC/C/COG/1(نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل جلمهورية الكونغو       -١
 ١١٩٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩، املعقودتـني يف     )1179 و CRC/C/SR.1177انظـر   (

 :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩املعقودة يف 

  مقدمة- ألف

ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتلقيه بعد تأخري دام سبع                  -٢
ويقدم التقرير معلومات مفصَّلة عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف              . سـنوات 

وتأخذ اللجنة علماً ،مع االرتياح، بالردود      . عليها يف االتفاقية  مجهوريـة الكونغـو فيما يتعلق باحلقوق املنصوص         
 .، اليت مسحت بزيادة فهم أوضاع األطفال يف مجهورية الكونغو)CRC/C/COG/Q/1(املكتوبة على قائمتها للمسائل 

تأسف كما تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبنَّاء مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف، و -٣
لعدم متكُّن العديد من اخلرباء من خمتلف الوزارات والوكاالت من حضور اجللسة بسبب ما واجهوه من صعوبات               

 .للحصول على تأشرية دخول

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :ترحب اللجنة مبا يلي -٤

 إنشاء دائرة للحماية القانونية لألطفال ضمن وزارة العدل؛ )أ( 

 ة بني الوزارات معنية مبتابعة اتفاقية حقوق الطفل؛إنشاء جلنة مشترك )ب( 

 يرميان إىل حتسني وضع     ٢٠٠٨-٢٠٠٤اعـتماد بـرنامج استراتيجي وإطار للعمليات للفترة          )ج( 
 .الطفل
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 :كما ترحب اللجنة بالتصديق على االتفاقيات التالية -٥

 تشرين  ٢٦املؤرخة   بشأن إلغاء العمل اجلربي،      ١٠٥اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية رقم           )أ( 
 ؛١٩٩٩نوفمرب /الثاين

 تشرين  ٢٦ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، املؤرخة        ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ب( 
 ؛١٩٩٩نوفمرب /الثاين

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات    ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ج( 
 .٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣ؤرخة الفورية للقضاء عليها، امل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة 

 التشريع

ترحـب اللجـنة بعزم الدولة الطرف على اعتماد قانون حلماية الطفل ومراجعة تشريعاهتا هبدف ضمان            -٦
ع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن تقرير الدولة الطرف ال يقدم معلومات كافية عن الوضع وم. تطابقها مع االتفاقية

 .الراهن ملراجعة التشريع الوطين والقوانني اجلديدة املتعلقة حبقوق الطفل

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتحسني وتنسيق تشريعها لكي يصبح متطابقاً مع مبادئ وأحكام                 -٧
 .نون شامل حلماية الطفل جيسد احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيةاالتفاقية، وباعتماد قا

 التنسيق

تالحظ اللجنة أن العديد من وزارات الدولة الطرف تتقاسم املسؤولية املتعلقة بإعمال حقوق الطفل وأنه              -٨
ملضطلع هبا لتنفيذ   ال توجـد آلية مناطة بوالية قوية وهلا موارد كافية للقيام بصورة فعالة بتنسيق مجيع األنشطة ا                

 .أحكام االتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية دائمة وفعالة، مثل جلنة الطفل ُتسند إليها والية قوية لكي                 -٩
تقـوم بصورة فعالة بتنسيق مجيع التشريعات والتدابري وغريها من الربامج الرامية إىل اإلعمال الكامل حلقوق       

كما ينبغي تزويد آلية التنسيق هذه باملوارد البشرية واملالية الكافية لكي           . تفاقيةالطفل املنصوص عليها يف اال    
 .تتمكن من الوفاء بفعالية بواليتها، ينبغي أن تضم هذه اآللية جهات فاعلة من اجملتمع املدين

 خطة العمل الوطنية

، اللذين وضعا بدعم ٢٠٠٨-٢٠٠٤ترحـب اللجنة باعتماد برنامج استراتيجي وإطار للعمليات للفترة       -١٠
، واللذين يرميان إىل حتسني حالة الطفل يف جماالت متعددة مثرية           )اليونيسيف(مـن منظمة األمم املتحدة للطفولة       
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ومـع ذلـك، تأسف اللجنة النعدام املعلومات املتعلقة باملوارد املخصصة للربنامج االستراتيجي وإطار              . للقلـق 
 .ملتعلقة باإلطار، والنتائج احملققة حىت اآلنالعمليات، وآليات التقييم والرصد ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يغطي الربنامج االستراتيجي وإطار العمليات حقوق الطفل              -١١
املنصـوص عليها يف االتفاقية تغطية شاملة ومبراعاة نتائج الوثيقة الصادرة عن الدورة االستثنائية اليت عقدهتا                

، كما  )، املرفق ٢٧/٢ -القرار دإ   " (عامل صاحل لألطفال  " بعنوان   ٢٠٠٢مم املتحدة يف عام     اجلمعية العامة لأل  
كما توصي اللجنة الدولة الطرف برصد اعتمادات حمددة يف         . توصيها بتحديد أهداف ملموسة حمددة الزمن     

كما . إطار العمليات امليزانية وبوضع آليات مناسبة للمتابعة من أجل التنفيذ الكامل للربنامج االستراتيجي و           
توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد خطة العمل بآلية للتقييم لكي يتم بصورة منتظمة تقييم التقدم                 

 .احملرز وحتديد أوجه النقص احملتملة

 الرصد املستقل

ية فـيما تأخذ اللجنة علماً، مع االرتياح، بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب وسيط مجهور               -١٢
. ، تعرب عن أسفها ألن مهميت هاتني املؤسستني حمدودة فيما يتعلق بتمتع الطفل حبقوقه             )أمني املظامل (الكونغـو   

 .وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء املوارد احملدودة املخصصة ملكتب الوسيط

الوسيط يف  توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تسند إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب                 -١٣
، والية مناسبة لتمكينهما من رصد تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين ومعاجلة )أمني املظامل(مجهورية الكونغو 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة     . الشكاوى الفردية، وكذلك القضايا اهليكلية والشاملة املتعلقة حبقوق الطفل        
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق      ) ٢٠٠٢(٢الدولـة الطـرف، مع مراعاة التعليق العام رقم          

مبادئ باريس، قرار اجلمعية (اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واملبادئ املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية 
، بإنشاء وظيفة ملفوض خاص يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أو ملفوض مستقل             )، املرفق ٤٨/١٣٤العامة  

طفل خارج اللجنة، يتم ملؤها على النحو الواجب مبوظف مدرب قادر على معاجلة الشكاوى بصورة   معين بال 
وتوصي . تراعي مشاعر الطفل، وضمان أن يتم إعالم األطفال بصورة جيدة عن دور هذه املؤسسة وأنشطتها              

وبالتماس املساعدة التقنية   اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ختصيص املوارد املالية الكافية هلاتني املؤسستني            
 .من اليونيسيف

 املوارد من أجل الطفل

فـيما تـأخذ اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف لزيادة املوارد املخصصة للخدمات الصحية والتعليمية                -١٤
وترحب . واالجتماعية املقدمة للطفل، يساورها القلق ألن هذه املوارد غري كافية لتغطية املتطلبات األساسية للطفل

اللجـنة باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على الفساد، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء األثر السليب   
للفساد على ختصيص املوارد اليت هي بالفعل حمدودة، لتحسني تعزيز ومحاية حقوق الطفل بفعالية، مبا يف ذلك احلق 

 .يف التعليم والصحة
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 من االتفاقية من خالل     ٤لة الطرف بإيالء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة         توصـي اللجنة الدو    -١٥
 إيـالء األولويـة للمخصصات يف امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل،              

وأطفال الشوارع وال سيما األطفال املنتمني للمجموعات احملرومة اقتصادياً، مبن فيهم أطفال السكان األصليني 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف     ". إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل          "

 .مبواصلة وتعزيز إجراءاهتا ملنع الفساد والقضاء عليه يف مجيع قطاعات اجملتمع

 مجع البيانات

نشر البيانات املتعلقة حبالة الطفل، وترحب      تعرب اللجنة عن ارتياحها إلنشاء وحدة مسؤولة عن مجع و          -١٦
 اليت مت إعدادها مبساعدة تقنية من اليونيسيف واليت تتضمن مجع البيانات عن حالة الطفل   ٢٠٠٦خبطة العمل لعام    

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام منهجية منتظمة جلمع البيانات وحتليل البيانات املبوبة يف مجيع                . واملرأة
 . االت اليت تغطيها االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق باألطفال املنتمني للمجموعات احملرومةاجمل

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع نظام جلمع البيانات عن مجيع جماالت االتفاقية بشكل يسمح                 -١٧
 مبن فيها أطفال السكان وينبغي إيالء اهتمام خاص باجملموعات اليت هي حباجة حلماية خاصة،. بتبويبها وحتليلها

بصورة غري  "األصليني وأطفال الشوارع واألطفال املودعون يف مؤسسات للرعاية البديلة، واألطفال املتبّنون            
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام مثل . ، واألطفال املعوقون، واألطفال املعيلون ألسرهم"رمسية

امج بغية تنفيذ االتفاقية بفعالية، ومواصلة تعاوهنا مع اليونيسيف يف      هذه البيانات عند صياغة السياسات والرب     
 .هذا اجملال والتفكري يف نشر تقرير إحصائي سنوي عن تنفيذ االتفاقية

 نشر املعلومات والتدريب والتوعية

 مع الطفل   يساور اللجنة القلق إزاء انعدام نشر االتفاقية يف صفوف األطفال والوالدين والبالغني العاملني             -١٨
 .ومن أجله وال سيما يف املناطق الريفية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان التوعية بأحكام االتفاقية وفهمها من ِقَبل البالغني                -١٩
 .واألطفال على السواء، وبإحراز مزيد من التقدم لبث الوعي مببادئ االتفاقية وأحكامها يف املناطق الريفية والنائية

كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري التدريب الفعال واملنتظم جلميع الفئات املهنية العاملة مع                -٢٠
الطفـل ومن أجله، مبن فيها القضاة واحملامون وموظفو إعمال القانون واملدرسون واملدرسات واإلداريون يف               

 .يون يف مجيع مناطق البالداملدارس واملوظفون الصحيون واألطباء النفسيون والعاملون االجتماع

 التعاون مع اجملتمع املدين

يساور اللجنة القلق إزاء الدور احملدود نسبياً الذي يؤديه اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات غري احلكومية،  -٢١
 .يف تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، وال سيما يف املناطق الريفية
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بتشجيع املشاركة النشطة واملنتظمة للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا توصي اللجنة الدولة الطرف  -٢٢
فـيها املـنظمات غري احلكومية، يف تعزيز وتنفيذ حقوق الطفل، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك من                 

 .خالل زيادة مشاركتها يف متابعة العمل باملالحظات اخلتامية للجنة

 التعاون الدويل

 اللجنة علماً بأنه جيري حالياً تنفيذ برامج ومشاريع بالتعاون مع املنظمات الدولية أو اإلقليمية               تأخذ -٢٣
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة . أو احلكومية الدولية أو غري احلكومية املعنية، و ال سيما مع اليونيسيف
مات املعنية بغية االستفادة بالكامل من      الطـرف مبواصـلة وتعزيز التعاون الواسع النطاق واملفتوح مع املنظ          

 .خرباهتا وكفاءهتا، وذلك من أجل مجلة أمور منها تنسيق املساعدة الدولية

  املبادئ العامة-٢
 )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 املالحظات العامة

نصوص تأخذ اللجنة علماً بأن النظرة التقليدية للطفل يف جمتمع الكونغو قد تتعارض مع تعريف الطفل امل                -٢٤
علـيه يف االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بسن البلوغ، ألن اآلراء التقليدية تعترب أن االنتقال من مرحلة النمو من                    

 ويساور اللجنة القلق ألن األطفال،     . خـالل اللعـب والتعـلم إىل مرحلة العمل والزواج حيدث بصورة مبكرة            
ية، ُيستبعدون من التمتع الكامل حبقوقهم، وال سيما فيما يتعلق          وال سيما الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائ       

 . مبراعاة مصاحلهم الفضلى، واحترام آرائهم، والنمو الكامل إلمكاناهتم اإلنفرادية

حتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متتع مجيع األطفال املتواجدين على أراضيها جبميع احلقوق                -٢٥
 .حىت سن الثامنة عشرةاملنصوص عليها يف االتفاقية 

 عدم التمييز

فـيما تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدستور حيظر التمييز، يساورها القلق ألن األحكام اليت حتظر                  -٢٦
كما يساور .  من االتفاقية، أي أهنا ال تغطي أموراً منها الوالدة واإلعاقة       ٢التمييز ال تغطي النطاق الكامل للمادة       

كما يساورها القلق بصفة    . لعدم تنفيذ الدستور بصورة صحيحة فيما يتعلق باحترام حظر التمييز         اللجـنة القلق    
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء       . خاصـة إزاء انتشار التمييز القائم على العرق ضد السكان األصليني          

نسبة البنني إىل البنات يف املدارس،      التمييز القائم على نوع اجلنس الواضح يف التعليم، والذي ينعكس بوضوح يف             
وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس          . ومسـألة اعتبار االغتصاب مسألة تافهة     

 .اإليدز وأطفال الشوارع وأطفال الالجئني، وال سيما من رواندا/نقص املناعة البشري

 :توصي اللجنة الدولية الطرف مبا يلي -٢٧

 ضمان أن يتم تعديل الدستور حبيث حيظر التمييز الذي يقوم على أي أساس تشمله االتفاقية؛ )أ( 
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تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة اليت تكفل مبدأ عدم التمييز، وفقاً  )ب( 
  من االتفاقية؛٢ألحكام املادة 

 لتثقيف اجلمهور، واختاذ تدابري تشريعية      اعـتماد استراتيجية شاملة، تتضمن محالت شاملة       )ج( 
وإدارية مناسبة لضمان القضاء فعالً على التمييز القائم على أي أساس واملمارس ضد اجملموعات املستضعفة،               

اإليدز وأطفال  /مبـا فـيها الشـعوب األصلية، والفتيات، واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري             
 الشوارع وأطفال الالجئني؛

تقدمي معلومات خاصة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاقية              )د( 
 اليت يتم تنفيذها هبدف القضاء على التمييز ضد أي جمموعة من األطفال املستضعفني؛

ية تقدمي معلومات خاصة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاق              )ه( 
اليت تعتمدها الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز 

، مع مراعاة التعليق    ٢٠٠١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام              
 .عن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١العام للجنة رقم 

 فل الفضلىمصاحل الط

فيما هتنئ اللجنة الدولة الطرف على إدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف قانون األسرة والقانون اجلنائي،  -٢٨
 .يساورها القلق ألن هذا املبدأ ال يتم دائماً مراعاته عملياً، و ال سيما فيما يتعلق بأطفال السكان األصليني

ها لضمان فهم املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى،         توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهود      -٢٩
وإدراجـه بصورة مالئمة واألخذ به عند اختاذ القرارات القضائية أو اإلدارية وعند وضع املشاريع والربامج                

 .وتقدمي اخلدمات اليت يكون هلا تأثري على الطفل، ويتم تطبيق ذلك على مجيع األطفال دون متييز

 طفلاحترام آراء ال

ومع ذلك، يساور   . تـأخذ اللجنة علماً، مع االرتياح، بإنشاء برملان الطفل الكنغويل وترحب بأنشطته            -٣٠
كما . اللجنة القلق إزاء الدور غري الواضح لربملان الطفل الذي ُيتوقع لـه أن يؤديه يف وضع سياسة حلقوق الطفل  

 وعدم تنفيذه بالكامل، وال سيما يف إطار األسرة ١٢ملادة يساور اللجنة القلق لعدم احترام احلق املنصوص عليه يف ا
 .وداخل املدارس واملؤسسات على مستوى اجملتمع، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية

ويف هذا  . توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل              -٣١
اص حلق كل طفل يف التعبري عن آرائه حبرية داخل األسرة ويف املرتل وداخل              الصـدد، ينبغي إيالء اهتمام خ     

املؤسسـات والكـيانات األخـرى، ويف اجملـتمع بوجه عام، مع إيالء اهتمام خاص باجملموعات املستضعفة                 
. اريةكما ينبغي أن ينعكس هذا املبدأ العام يف مجيع القوانني، والقرارات القضائية واإلد       . وجمموعات األقليات 

 :وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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 اعتماد القانون املزمع بشأن إدراج برملان الطفل الكنغويل يف العملية الربملانية؛ )أ( 

وضـع بـرامج تدريبـية تقوم على اجملتمع احمللي للوالدين والوالدات واملعلمني واملعلمات               )ب( 
مع الطفل ومن أجله بغية تعزيز مسامهة الطفل يف مجيع األوساط ذات والقضـاة وغريهم من املهنيني العاملني       

 الصلة؛

ضـمان املشاركة النشطة لألطفال ورابطات األطفال وهيئات األطفال، بصورة منتظمة، يف             )ج( 
 صياغة السياسات أو الربامج الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية اليت هلا تأثري على الطفل؛

 . التقنية من اليونيسيفالتماس املساعدة )د( 

وفضـالً عن ذلك، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التوصيات اليت مت اعتمادها يف يوم املناقشة                  -٣٢
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥العامة الذي خصصته اللجنة عن حقوق الطفل املزمع عقده يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ واملواد من ٨ و٧املادتان (

 تسجيل املواليد واهلوية الشخصية

فيما ترحب اللجنة بالقانون الذي يلزم بتسجيل املواليد، تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال                 -٣٣
 تسجيل كما يساور اللجنة القلق إزاء رسوم التسجيل واجلزاءات املتعلقة بالتأخر يف. الذين ال يزالون غري مسجلني

كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام مكاتب التسجيل املدين يف املناطق           . املوالـيد، اليت قد تعرقل عملية التسجيل      
 .النائية وعدم كفاية التوعية بأمهية التسجيل

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لتسجيل املواليد يكون            ٧يف ضـوء أحكام املادة       -٣٤
 : االً وميكن الوصول إليه، مبا يف ذلك لغري املواطنني، ويشمل مجيع أقاليم البالد، وذلك من خالل أمور منهافع

تعزيـز التوعـية وتقديـر أمهية تسجيل املواليد من خالل شن محالت واسعة النطاق تقدم                 )أ( 
رتبة على التسجيل، من خالل املعلومات عن إجراءات تسجيل املواليد، مبا يف ذلك احلقوق واالستحقاقات املت

 أجهزة التلفزيون والراديو واملواد املطبوعة أو غريها من الوسائل؛

 ضمان أن يكون تسجيل املواليد جمانياً؛ )ب( 

 األخذ بوحدات متنقلة لتسجيل املواليد بغية الوصول إىل املناطق النائية؛ )ج( 

م تسجيلهم عند الوالدة، مبن فيهم أطفال       اختـاذ تدابري مناسبة لتسجيل األطفال الذين مل يت         )د( 
 السكان األصليني واألطفال الالجئون؛
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تعزيز تعاوهنا مع برامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة املعنية مثل اليونيسيف          )ه( 
 . وصندوق األمم املتحدة للسكان

 الوصول إىل املعلومات املناسبة

إلمكانية احملدودة املتاحة أمام األطفال للوصول إىل املعلومات الرامية إىل تعزيز           يساور اللجنة القلق إزاء ا     -٣٥
رفاههم االجتماعي والروحي واألخالقي وصحتهم البدنية والعقلية، مع مراعاة العدد احملدود للمكتبات اليت دمر              

وصول األطفال بسهولة ألفالم وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية     . معظمها أثناء النـزاع املسلح   
السـينما، الـيت تضّر بنموهم ، وذلك النعدام اللوائح اليت تنظم وصول األطفال إىل العدد املتزايد ألندية أشرطة       

 .الفيديو يف مجهورية الكونغو

توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك اجمللس األعلى املعين حبرية االتصال يف تنفيذ سياسة شاملة تركز     -٣٦
كما تناشد اللجنة الدولة الطرف رصد العدد املتزايد ألندية         . على تعزيز وصول الطفل إىل املعلومات املناسبة      

أشرطة الفيديو من خالل تنظيم إمكانية وصول األطفال، داخل هذه األندية، إىل األفالم اخلليعة وأفالم العنف 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان      . لالضـارة بالنمو العقلي والروحي واألخالقي واالجتماعي للطف       

إمكانية وصول الطفل إىل املعلومات واملواد من طائفة متنوعة من املصادر الوطنية والدولية املناسبة لسن الطفل 
ويف هذا الصدد، يتعني على الدولة الطرف، يف مجلة أمور، تنفيذ . واليت تراعي رفاه الطفل الروحي واألخالقي

 .ية إىل زيادة تشييد املكتبات، مبا يف ذلك املكتبات املتنقلة يف املناطق الريفية والنائيةالتدابري الرام

 العقاب اجلسدي

يسـاور اللجـنة القلق إزاء عدم وجود حظر صريح للعقاب اجلسدي داخل املرتل، وداخل بيئة الرعاية                  -٣٧
 .البديلة، ويف املؤسسات اجلنائية

 : ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على -٣٨

أن حتظر بصورة صرحية مجيع أشكال العقاب اجلسدي داخل األسرة ويف السجون وغريها من  )أ( 
 األوساط املؤسسية ونظم الرعاية البديلة كمسألة ذات أولوية؛

أن تقـوم بتوعـية وتثقيف الوالدين واألوصياء واملهنيني العاملني مع الطفل ومن أجله، من                )ب( 
 مهور بشأن األثر الضار للعقاب اجلسدي؛خالل محالت لتثقيف اجل

أن تشـجع على اللجوء إىل أشكال التأديب اإلجيابية اليت ال تقوم على العنف، كبديل عن                 )ج( 
 العقاب اجلسدي؛

 أن تنفذ سياسات وبرامج مناسبة للوقاية واملعافاة وإعادة إدماج األطفال الضحايا ؛ )د( 
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مشاعر الطفل لتقدمي شكاوى يف حالة وقوعهم ضحايا العنف أن تزود األطفال بآليات تراعي   )ه( 
 .مبا يف ذلك العقاب اجلسدي

عن حق الطفل يف ) ٢٠٠٦(٨ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  -٣٩
 .احلماية من العقاب اجلسدي وغريه من ضروب العقاب القاسي أو املهني

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب

يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تعرض األطفال يف السجون إىل التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو  -٤٠
 .الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك االغتصاب، من ِقبل رجال اجليش والشرطة

ف على اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة             حتث اللجنة الدولة الطر    -٤١
وتؤكد اللجنة على احلاجة امللحة للتحقيق يف مجيع احلاالت املبلغ عنها ومالحقة            . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

وتوصي . ه األفعال موظفـي اجليش وموظفي إعمال القوانني أو أي شخص يتصرف بصفة رمسية مسؤول عن هذ              
اللجـنة الدولة الطرف بضمان وصول األطفال ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                 

 أو املهينة مبن فيهم أطفال السكان األصليني، إىل اخلدمات الالزمة ملعافاهتم بدنياً ونفسياً وإعادة دجمهم                ةالالإنساني
.  من االتفاقية٣٩ و٣٨ املراعاة الواجبة لاللتزامات املنصوص عليها يف املادتني   يف اجملـتمع وكذلك تعويضهم، مع     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية تراعي مشاعر الطفل لتلقي الشكاوى من األطفال الذين قد يكونون            
 .إعمال القانونوقعوا ضحية التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أيدي موظفي 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ؛ واملواد من١١ إىل ٩؛ واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

 )٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥؛ واملادة ٢١ إىل ١٩

 البيئة األسرية

ة املتاحة على مستوى اجملتمعات احمللية لتقدمي       يسـاور اللجـنة القلق إزاء املوارد البشرية واملالية احملدود          -٤٢
 .املساعدة إىل األسر

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اخلدمات اليت تقدمها وزارة الرعاية االجتماعية على املستوى               -٤٣
يت قد احمللي، من خالل زيادة عدد املهنيني املدربني العاملني مع األسر، بغية مساعدهتا على تذليل الصعوبات ال

 . تواجهها واحليلولة دوهنا، ومن خالل ضمان ختصيص املوارد املالية الكافية هلذه اخلدمات

 الرعاية البديلة

فـيما تأخذ اللجنة علماً بالدراسة اليت أجرهتا الدولة الطرف بشأن الرعاية البديلة، تعرب عن قلقها إزاء    -٤٤
 .وقلّة رصدهاانتشار دور اليتامى وانعدام األنظمة املتعلقة هبا 
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع معايري ذات نوعية جيدة لدور اليتامى ورصد تشغيلها، بغية                 -٤٥
ضـمان احترام مثل هذه املعايري وتلقي األطفال الرعاية املناسبة ويستحسن أن يكون ذلك يف إطار وحدات                 

 .صغرية شبيه باألسرة، طبقاً ألحكام االتفاقية

نة الدولة الطرف مبّد املوظفني املدنيني والسلطات املعنية بالتدريب الكايف بشأن معايري كما توصي اللج -٤٦
وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد دور اليتامى هذه بآليات لتقدمي . ذات نوعية تتعلق بدور اليتامى  

 .الشكاوى ميكن التعويل عليها وتراعي مشاعر الطفل

 :لة الطرف بتقدمي ما يليكما توصي اللجنة الدو -٤٧

الدعم االقتصادي واالجتماعي لألسر املوسعة واحلاضنة لكي تتمكن من تعليم األطفال الذين  )أ( 
 وافقت هذه األسر على حتّمل املسؤولية عنهم؛

الدعـم االقتصـادي والنفسي لألطفال الذين يترأسون األسر ويتصرفون كأحد الوالدين،             )ب( 
 .ليمهم، عند االقتضاءللسماح هلم مبواصلة تع

 التبين

فيما تالحظ اللجنة مع االرتياح أن التشريع املتعلق بالتبين يراعي مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، فإهنا تالحظ  -٤٨
 من ٢١تـزايد ممارسة التبين فيما بني الدول وتعرب عن قلقها إزاء انعدام تطابق إجراءات التبين مع أحكام املادة   

 اللجنة بالقلق إزاء انعدام البيانات وآليات الرصد املتعلقة بعمليات التبين يف الداخل ويف              كمـا تشعر  . االتفاقـية 
 .اخلارج

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٤٩

  من االتفاقية؛٢١ضمان تطابق تشريع التبين مع أحكام املادة  )أ( 

 بغية ضمان القيام بعملية التبين وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة تنظم عملية التبين )ب( 
يف الداخل واخلارج بشكل يتطابق متاماً مع مصاحل الطفل الفضلى والضمانات القانونية املناسبة وفقاً ألحكام               

 االتفاقية؛

تعزيز قدرهتا على رصد عمليات التبين فيما بني األقطار، وال سيما من خالل التصديق على                )ج( 
 وتطبيقها؛) ١٩٩٣(األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل اتفاقية الهاي بشأن محاية 

يشارك فيه مجيع   " غري الرمسي "إجراء تقييم يقوم على حقوق الطفل للممارسة املتعلقة بالتبين           )د( 
 .أصحاب املصاحل، بغية ضمان تطابق هذه املمارسة بالكامل مع مبادئ االتفاقية وأحكامها
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 ل وإمهالهاإلساءة إىل الطف

فـيما تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدولة الطرف اضطلعت بدراسة عن معاقبة األشخاص الذين                 -٥٠
يرتكـبون أعمـال العنف اجلنسي، يساورها القلق إزاء العدد الكبري املزعوم حلاالت اإلساءة للطفل، مبا يف ذلك               

 .العنف املرتيل وسفاح احملارم

 الطرف باختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون اإلساءة للطفل وإمهاله مبا يف ذلك             توصي اللجنة الدولة   -٥١
 :من خالل

إنشاء آليات فعالة لتلقي ورصد شكاوى تتعلق حباالت إساءة الطفل والتحقيق فيها، وضمان  )أ( 
 إحضار مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛

 وحتترم خصوصية الضحية؛ضمان مجع الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل  )ب( 

تنفيذ سياسة شاملة، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية، من أجل الوقاية ومعافاة األطفال              )ج( 
 الضحايا؛

إجراء محالت وقائية لتثقيف اجلمهور عن الطابع اجلنائي واآلثار السلبية املترتبة على االعتداء  )د( 
 صاب؛على األطفال واإلساءة هلم، وال سيما االغت

 اعتماد خطة عمل ملكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال؛  )ه( 

ينـبغي يف سياق التوصيات أعاله، إيالء اهتمام خاص لألطفال ضحايا سفاح احملارم؛ واختاذ               )و( 
تدابـري إلحضـار مـرتكيب هذه األفعال أمام القضاء؛ وضمان احترام السرية واخلصوصية بالكامل يف تلك                 

 القانونية، وضمان إجراء املقابالت بشكل يراعي مشاعر الطفل؛اإلجراءات 

 تقدمي الدعم لتشغيل خط هاتف جماين للمساعدة على مدار الساعة؛ )ز( 

 .التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف )ح( 

صلة ويف إطار دراسة األمني العام املتواصلة املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال واالستبيان ذي ال               -٥٢
املوجـه إىل احلكومـات، تسـلم اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت تلقتها من الدولة الطرف على هذا                  

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من نتائج املشاورة اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا،             . االسـتبيان 
اذ اإلجراءات، باالشتراك مع اجملتمع ، كأداة الخت٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ إىل  ٢٣املعقـودة يف مـايل يف الفترة        

املـدين، لكفالـة محايـة كل طفل من مجيع أشكال العنف البدين أو النفسي، واكتساب الزخم الالزم الختاذ          
 .إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء، حمددة زمنياً ملنع ذلك العنف واالعتداء والتصدي هلما
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نظر الدولة الطرف إىل تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء    وباإلضـافة إىل ذلك، تود اللجنة أن توّجه          -٥٣
 وتشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري        (A/61/299)دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        

 .املناسبة لتنفيذ التوصيات الشاملة وكذلك التوصيات احملددة الواردة يف هذا التقرير

 االغتصاب اجلماعي

ور اللجنة قلق كبري إزاء الرتعة اليت تبعث على االنزعاج املتمثلة يف االغتصاب اجلماعي الذي يؤثر                يسـا  -٥٤
 .بصفة خاصة على الفتيات من السكان األصليني

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي هذه املمارسة، فعلياً؛                -٥٥
م القضاء؛ وتوفري اخلدمات االجتماعية لألطفال، مبا يف ذلك تقدمي املشورة،           وضـمان إحضـار مرتكبيها أما     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع بدراسة عن األسباب اجلذرية وآثار           . الرامية إىل معافاهتم نفسياً   
 .ونيسيفويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس املساعدة التقنية من الي. هذا الفعل اجلنائي

  الرعاية الصحية األساسية والرفاه-٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 )٢٧ من املادة ٣إىل ١والفقرات من 

 األطفال املعوقون

فـيما ترحب اللجنة باإلطار القانوين واملؤسسي حلماية األشخاص املعوقني، مبن فيهم األطفال، وكذلك               -٥٦
، يساورها القلق ألن األطفال     )٢٠٠٩-١٩٩٩(وطنية للعقد األفريقي ولألشخاص املعوقني      اعـتماد خطة عمل     

املعوقني ما زالوا يواجهون عدداً كبرياً من الصعوبات اليت ال تزال تعوق تنمية إمكاناهتم وحتول دون متتعهم باحلياة 
ن األطفال املعوقني غري مندجمني يف      كما يساور اللجنة القلق أل    . بالكـامل وحبـياة كرمية ومشاركتهم يف اجملتمع       

 .املدارس العادية بقدر اإلمكان

قرار (توصـي اللجـنة الدولة الطرف، وفقاً للقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                -٥٧
والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة حلقوق األطفال املعوقني           ) ٤٨/٩٦اجلمعـية العامة    

 :مبا يلي) ٣٣٩ إىل ٣١٠، الفقرات (CRC/C/69 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٦عقودة يف امل

 زيادة التشجيع على إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ويف اجملتمع؛ )أ( 

إيـالء مـزيد من االهتمام بتقدمي تدريب خاص للمدرسني وإتاحة إمكانية وصول األطفال               )ب( 
 املرافق العامة، مبا فيها املدارس واملرافق الرياضية واملرافق الترفيهية ومجيع املرافق العامة األخرى؛املعوقني إىل 

 .حتسني خدمات الكشف املبكر واملعاجلة وتعزيزها داخل قطاعي الصحة والتعليم )ج( 
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 الصحة والوصول إىل خدمات الرعاية الصحية

لشروع يف اخلطة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية وبراجمها اخلاصة،         فيما تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح با       -٥٨
يسـاورها القلـق إزاء تزايد حاالت وفيات الرضع، وال سيما يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة من العمر،               

 تعترب كما يساور اللجنة القلق إزاء انتشار حاالت اإلصابة باملالريا اليت      . وحاالت سوء التغذية والوفيات النفاسية    
السبب األول للوفيات واإلصابات، وإزاء انتشار األمراض املعدية الناجم عن الظروف غري الصحية وانعدام املياه               

كما يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدالت التحصني يف الدولة      . الصاحلة للشرب، وال سيما يف املناطق الريفية      
كما يساور اللجنة القلق العميق إزاء مستوى ونوعية        . واألمهاتالطـرف، وإزاء فرض رسوم أحياناً على األباء         

الرعاية املقدمة يف املرافق الصحية، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبوظفي الرعاية الصحية غري املؤهلني، وانعدام األدوية،                 
 يف املائة ٥٠م نسبة وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء استخدا. وكذلك انعدام املرافق الصحية واملاء الصاحل للشرب

 يف املائة من سكان األرياف للمراحيض التقليدية، مما يلوث األرض ومياه األمطار إىل          ٧٦من سكان املدن ونسبة     
 .درجة بالغة اخلطورة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا لتحسني احلالة الصحية لألطفال مبا يف ذلك من خالل      -٥٩
 :ما يلي

ـ    )أ(  ري املساعدة الطبية الالزمة والوصول إىل الرعاية الصحية جلميع األطفال، مع           كفالـة توف
التركـيز عـلى تطوير مراكز الصحة األولية؛ وضمان تزويد هذه األخرية باملرافق الصحية املالئمة واحملافظة                

 عليها وفقاً للظروف الصحية املرضية مبا يف ذلك الوصول إىل املاء الصاحل للشرب؛

م بصورة عاجلة بالتصدي لظاهرة وفيات الرضع واألطفال، وال سيما من خالل التركيز    القيا )ب( 
على التدابري الوقائية والعالجية، مبا يف ذلك مستويات التحصني، وحتسني التغذية والوقاية من األمراض املعدية 

 واملالريا؛

 اء البالد؛زيادة اجلهود للحد بصورة أكرب من الوفيات النفاسية يف مجيع أحن )ج( 

اعتماد وتنفيذ قانون وطين عن تسويق بدائل لنب األم والتشجيع على الرضاعة احلصرية ملدة               )د( 
 ال تقل عن ستة أشهر؛

ضـمان إعالم مجيع شرائح اجملتمع ومتكينها من الوصول إىل التثقيف الصحي وتقدمي الدعم                )ه( 
 فل وتغذيته، مبا يف ذلك مزايا الرضاعة الطبيعية؛إليها يف استخدام املعارف األساسية املتعلقة بصحة الط

 تزويد املستشفيات بلوازم التوليد الكافية واألدوية الالزمة يف احلاالت االستعجالية؛ )و( 

مراجعة السياسات واملمارسات القائمة، وضمان تقدمي الرعاية الصحية جماناً ودون متييز إىل             )ز( 
 لى دفع رسوم هذه اخلدمات؛مجيع األطفال واألسر غري القادرة ع

 تعزيز اجلهود ملكافحة املالريا؛ )ح( 
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 توفري الصرف الصحي للمياه والوصول إىل املاء الصاحل للشرب يف مجيع أحناء البالد؛ )ط( 

 .توفري اخلدمات الصحية املناسبة للوفاء بصفة خاصة باحتياجات السكان األصليني )ي( 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

واعتماد املرسوم ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف يف برنامج وطين ملكافحة اإليدز  -٦٠
 الذي أنشئ مبوجبه اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز، لكنها ال ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف ٢٠٠٢/٣٦٠رقم 

العكسي يقتصر على عدد قليل للغاية من       تـزال تشعر بالقلق ألن الوصول إىل األدوية املضادة لفريوسات النسخ            
كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام البيانات الشاملة والسياسة         . األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     

اإليدز وارتفاع مستوى انتقال فريوس نقص املناعة       /املـتعلقة بإصـابة األطفـال بفـريوس نقص املناعة البشري          
 .م إىل الطفلاإليدز من األ/البشري

كما يساور اللجنة القلق ألن عملية الوقاية غري مطبقة مبا يكفي يف صفوف األطفال واملراهقني من خالل       -٦١
 .حصوهلم على املعلومات املطلوبة، وتبين سلوك يقلّل من املخاطر

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٢

ي لألمهات إجيابيات املصل وتوسيع نطاق      توفـري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكس       )أ( 
 تغطية اختبارات فريوس نقص املناعة للحوامل؛

تعزيز التدابري لتوسيع املرافق وتوسيع التدريب الطيب لتشخيص ومعاجلة فريوس نقص املناعة             )ب( 
 اإليدز؛/البشري

اعة تعزيـز اجلهـود مـن خـالل تنظيم عمليات ووضع برامج للتوعية بفريوس نقص املن                )ج( 
اإليدز يف صفوف املراهقني، وال سيما املنتمون منهم إىل الفئات الضعيفة واجملموعات املعرضة خلطر              /البشري

كـبري وكذلـك السـكان عامة، بغية احلد من التمييز ضد األطفال املصابني وتأثرهم بفريوس نقص املناعة                  
 اإليدز؛/البشري

تنفيذاً مناسباً، مبا يف ذلك من خالل ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز  )د( 
 تزويده بالتمويل الالزم؛

التماس مزيد من املساعدة التقنية من برامج منها برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات                )ه( 
 .األمم املتحدة ملكافحة اإليدز واليونيسيف

بشأن ) ٢٠٠٣(٣ تعليقها العام رقم     ويف هـذا الصـدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إىل            -٦٣
اإليدز وحقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة          /فريوس نقص املناعة البشري   

 .(E/CN.4/1997/37)اإليدز وحقوق اإلنسان /البشري
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 املمارسات التقليدية الضارة

تناسلية لإلناث ال تزال منتشرة يف بعض جمتمعات غرب يساور اللجنة القلق ألن ممارسة تشويه األعضاء ال -٦٤
 .أفريقيا اليت تعيش يف مجهورية الكونغو

توصـي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع حيظر السياسات التقليدية الضارة واختاذ تدابري حمددة               -٦٥
لإلناث يف مجيع   األهـداف عـلى الـنحو الواجب لضمان استئصال شأفة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية               

اجملتمعات اليت تعيش على أراضيها، مبا يف ذلك من خالل شن محالت توعية واسعة النطاق، وتشجيع األطفال         
 .على إبالغ املهنيني الصحيني والسلطات املختصة عن هذه املمارسات

 مستوى املعيشة

ش يف فقر، مما يؤدي إىل عدم متكنها        يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من األسر الكونغولية اليت تعي           -٦٦
كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام للضمان االجتماعي للعدد          . مـن تلبية االحتياجات األساسية ألطفاهلا     

الكـبري من العاطلني عن العمل وأطفاهلم، والخنفاض مستوى اإلعانات املقدمة إىل األسرة الذي مل يزدد لسنوات              
 .عديدة

ة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة للحد من الفقر بغية السماح للوالدين والوالدات توصي اللجن -٦٧
بالوفاء بالكامل مبسؤولياهتم إزاء أطفاهلم، مبا يف ذلك واجبهم يف ضمان متتع األطفال مبستوى معيشة مناسب، 

ا توصي اللجنة الدولة الطرف     كم. وال سـيما فيما يتعلق بتوفري الرعاية الصحية واملسكن والغذاء والتعليم          
بضـمان وصول مجيع األطفال إىل اخلدمات الصحية واملؤسسات التعليمية جماناً، مبا يف ذلك وجبات الطعام                

 .املقدمة يف املدارس لألطفال احملرومني

  التعليم والترفيه واألنشطة التثقيفية-٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 التعليم

علماً، مع االرتياح، بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي أصبح التعليم االبتدائي      تـأخذ اللجنة     -٦٨
ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية األموال املخصصة من امليزانية ملراحل التعليم . مبوجبه إلزامياً وجمانياً

كما يساور اللجنة القلق إزاء املمارسة . وعية التعليمملا قبل سن الدراسة والتعليم االبتدائي والثانوي وإزاء رداءة ن
الشـائعة يف صـفوف رابطات اآلباء واألمهات اليت تتمثل يف املسامهة يف مرتبات املعلمني واملعلمات، ونفقات                 
التشـغيل واالستثمار املتعلقة باملدارس مثل املباين وأثاث الصفوف الدراسية، وذلك لتقدمي الدعم الستمرار عمل               

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من حاالت الرسوب والتسرب، واكتظاظ              . م التعليم نظا
. املدارس بالطالب، والنسب القليلة لاللتحاق باملدارس الثانوية، وعدم كفاية املدّرسني املدرَّبني ومرافق التدريس            

تخرجني من املدارس االبتدائية وانعدام التدريب املهين       كمـا يساور اللجنة القلق إزاء العدد املنخفض لألطفال امل         
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وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء الوصول احملدود النطاق        . لألطفـال، ال سـيما األطفال الذين يتركون الدراسة        
 .ألطفال السكان األصليني إىل التعليم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٩

 ى التعليم وال سيما التعليم االبتدائي؛زيادة اإلنفاق العام عل )أ( 

ضمان أن يكون التعليم االبتدائي خالياً من التكاليف املباشرة وغري املباشرة ويكون ُملزماً،              )ب( 
 وأن يتم التحاق مجيع األطفال بالتعليم اإللزامي؛

ألسس إيـالء اهـتمام خاص ألوجه التفاوت يف الوصول إىل املدارس القائمة على اجلنس وا         )ج( 
 االقتصادية واالجتماعية واإلثنية واإلقليمية وضمان متتع مجيع األطفال بالكامل باحلق يف التعليم؛

زيـادة عـدد املدّرسـني املدرَّبني بصورة جيدة، والسيما النساء، مع مراعاة قلّة املدّرسني                )د( 
 ية؛املؤهلني، وتوفري املرافق الدراسية اإلضافية، وال سيما يف املناطق الريف

بذل جهود إضافية لضمان وصول األطفال الذين يتركون الدراسة قبل التخرج، إىل التعليم               )ه( 
غـري الرمسي، مبا يف ذلك أطفال السكان األصليني وأطفال الشوارع واليتامى واألطفال املعوقون واألطفال               

 الذين كانوا جنوداً يف السابق؛

 طفال الذين يتركون الدراسة قبل االنتهاء منها؛تعزيز التدريب املهين، مبا يف ذلك لأل )و( 

 حتسني االلتحاق باملدارس الثانوية؛ )ز( 

 تيسري الوصول إىل التعليم ملا قبل سن الدراسة؛ )ح( 

التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف، وال سيما لتحسني وصول الفتيات وأطفال السكان             )ط( 
 .األصليني إىل التعليم

عن أهداف  ) ٢٠٠١(١لصـدد، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            ويف هـذا ا    -٧٠
، توصي اللجنة الدولة الطرف بدمج حقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية حقوق            وفضـالً عن ذلك   . التعلـيم 

تسعى إىل   وبغية القيام بذلك، يتعني على الدولة الطرف أن       . الطفل، يف املناهج الدراسية على مجيع املستويات      
 .احلصول على املساعدة التقنية من مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

 األنشطة الترفيهية والثقافية

يساور اللجنة القلق إزاء الفرص احملدودة أمام األطفال للمشاركة يف األنشطة والربامج الثقافية والترفيهية               -٧١
 .يف البلد
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لطرف باختاذ التدابري لزيادة وصول األطفال إىل املرافق الرياضية واألنشطة          توصـي اللجنة الدولة ا     -٧٢
 .الثقافية وأنشطة التسلية وغريها من األنشطة التثقيفية والترفيهية، وحتسني نوعيتها

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )د(إىل ) ب( والفقرات من ٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ))ن(٣٦ إىل ٣٢ واملواد من ٣٧من املادة 

 األطفال الالجئون

تـأخذ اللجـنة عـلماً مع االرتياح بأن سياسة اللجوء املنقحة املعمول هبا قد عززت محاية ملتمسي اللجوء                    -٧٣
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم ضمان        . والالجـئني األطفال الذين ال يرافقهم أحد أو املنفصلني عن آبائهم          

كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة العنف          .  التعليم والصحة  وصـول أطفال الالجئني بالكامل إىل     
 .والتمييز ضد األطفال الالجئني، وال سيما رواندا وألن أطفال رواندا، غري مدجمني يف النظام التعليمي العادي

تعليم يف البلد   توصـي اللجـنة الدولة الطرف بضمان وصول مجيع األطفال الالجئني إىل الصحة وال              -٧٤
وباختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية األطفال الالجئني، وال سيما الفتيات، من العنف البدين أو العقلي، مبا يف                 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف       . ذلك االعتداء اجلنسي، وسوء املعاملة، واالستغالل واإلمهال      
 .كتب مفوضية األم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيأيضاً، بالتماس املساعدة التقنية من م

 اجلنود األطفال

فـيما تـأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد جلأت إىل التعاون الدويل ملعاجلة مسألة األطفال اجلنود      -٧٥
د سابقاً  وشرعت يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة االندماج، يساورها القلق ألن العديد من األطفال اجلنو              

كما يساور اللجنة القلق ألن     . واألطفال، مبن فيهم الفتيات، ال يتلقون املساعدة املناسبة للمعافاة البدنية والنفسية          
 .األطفال اجلنود سابقاً ال يتم دجمهم يف النظام التعليمي

ري مباشرة توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد مجيع األطفال الذين شاركوا بصورة مباشرة وغ      -٧٦
 من ٣٩يف النـزاع املسلح باخلدمات الرامية إىل معافاهتم البدنية والنفسية بالكامل، وفقاً ملا تنص عليه املادة      

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لوضع . االتفاقية، وبإيالء اهتمام خاص الحتياجات الفتيات     
 .ألطفال اجلنود سابقاً يف النظام التعليمي العاديبرامج وبناء مؤسسات مناسبة وضمان إعادة دمج ا

 اإلدمان على املخدرات

فيما تأخذ اللجنة علماً بإنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات ملكافحة املخدرات، يساورها القلق ألن                -٧٧
 .العديد من املراهقني متأثرون باإلدمان على املخدرات وتعاطي الكحول

ـ      -٧٨ ة الطرف بتعزيز تدابريها ملنع وإهناء تعاطي املخدرات والكحول يف صفوف توصـي اللجـنة الدول
األطفـال ودعم برامج املعافاة لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك من خالل توفري املوارد الكافية                 
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لطرف كما توصي اللجنة الدولة ا . للجـنة التقنـية املشـتركة بني الوزارات املعنية بالقضاء على املخدرات           
 .بالتماس املساعدة التقنية من منظمات منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

فـيما تـأخذ اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات                  -٧٩
ال تزال تشعر بالقلق إزاء غياب البيانات عن مسألة االستغالل          الصـلة، وكذلك اعتماد إطار تشريعي مناسب،        

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد باالستغالل االقتصادي لألطفال وال سيما             . االقتصادي لألطفال 
يما من مجهورية وأخرياً، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن األطفال، وال س. أطفال السكان األصليني

الكونغـو الدميقراطـية والسكان األصليني، يتم استخدامهم لتنظيف البواليع واملراحيض باليد، وهو أمر يعرض               
 .صحتهم خلطر كبري

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف واملنظمات غري               -٨٠
لة ملنع ومكافحة عمل األطفال، وذلك بشكل يتطابق بالكامل مع          احلكومـية، بوضع وتنفيذ خطة عمل شام      

 اللتني صدقت عليهما الدولة الطرف، وإيالء اهتمام خاص         ١٨٢ و ١٣٨اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      
 .يف هذا الصدد لألطفال احملرومني واملهاجرين

 االستغالل اجلنسي

نسي لألطفال اليت جتريها الدولة الطرف بدعم من        فـيما ترحـب اللجنة بالدراسة حول االستغالل اجل         -٨١
كما يساورها القلق إزاء انتشار     . اليونيسيف، تعرب عن قلقها إزاء تعرض الطالب يف املدارس للمضايقة اجلنسية          

الذي حيظر تواجد    قانون بروتيال كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ        . ظاهـرة االستغالل اجلنسي لألطفال    
 . احلانات والنوادي الليليةاألطفال يف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٨٢

الشـروع يف محـالت توعـية تثقيفية تستهدف عامة اجلمهور واملدارس بصفة خاصة ملنع                )أ( 
 االستغالل اجلنسي والقضاء عليه؛

رائم، ضـمان توفـر املوارد الكافية بغية التحقيق يف حاالت اإلساءة ومالحقة مثل هذه اجل               )ب( 
 وفرض العقوبات املناسبة؛

 توفري املزيد من املوارد لدعم املعافاة البدنية والنفسية جلميع األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي؛ )ج( 

تدريـب املهنيني، وال سيما العاملني مع إدارة القضاء، على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها               )د( 
 ترم خصوصية الضحايا؛وجتهيزها بصورة تراعي مشاعر الطفل وحت
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القيام، بتنسيق مع املنظمات غري احلكومية، بتنفيذ سياسة شاملة لوقاية الضحايا من األطفال               )ه( 
وتيسري تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر      

 .٢٠٠١ و١٩٩٦تجاري لألطفال يف عامي العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي ال

 االجتار باألطفال

فيما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف صادقت على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري،  -٨٣
 .، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع حيظر االجتار باألشخاص وال سيما األطفال١٩٧٧أغسطس / آب٢٥يف 

لجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتجرمي االجتار باألشخاص، وال سيما من خالل             توصـي ال   -٨٤
كما . سّن قانون يتطابق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري

اصة النساء واألطفال،   توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخ           
 . وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 :كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات يف تقريرها املقبل عما يلي -٨٥

 فال ضحايا االجتار؛الربامج واألنشطة الرامية إىل املعافاة النفسية لألط )أ( 

االتفاقـات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة بشأن مسألة االجتار مع ضمان إيالء االهتمام              )ب( 
 اخلاص الحتياجات األطفال الذين تتم إعادهتم إىل بلداهنم األصلية؛

سباب الـتقدم احملرز فيما يتعلق بالدراسة اليت يتعني على الدولة الطرف إجراؤها بشأن األ              )ج( 
 .اجلذرية لالجتار واآلثار املترتبة عليه

 قضاء األحداث

فـيما تأخذ اللجنة علماً بالدراسة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف بشأن قضاء األحداث مبساعدة تقنية من                  -٨٦
ذلك عن  وتعرب ك . اليونيسيف، تشعر بالقلق ألن معظم املسؤولني املعنيني بقضاء األحداث ليسوا ملّمني حبقوق الطفل            

 .القلق إزاء انعدام قضاة معنيني بقضاء األحداث يف البلد، وألن األطفال حيتجزون يف معظم األحيان مع البالغني

كما توصي اللجنة الدولة    . توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات الدراسة املتعلقة بقضاء األحداث          -٨٧
ومع ،  ٣٩ و ٤٠ و ٣٧مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد       الطرف جبعل نظامها لقضاء األحداث يتطابق بالكامل        

غريهـا من معايري األمم املتحدة يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا                  
مبادئ (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية            )توجيهيةالـرياض ال  
للعمـل املـتعلقة باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتوصية اللجنة اليت قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة       

ويف هذا الصدد،   ). ٢٣٨   إىل ٢٠٣، الفقرات من    CRC/C/46انظر الوثيقة   (العامـة بشأن قضاء األحداث      
 :توصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي
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 عاماً من حريتهم إال ١٨اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص دون سن   )أ( 
 كإجراء أخري وضمان فصل األطفال يف احلبس عن البالغني؛

 ١٨روط احتجاز من تقل أعمارهم عن       اختاذ خطوات عاجلة إلدخال حتسينات هامة على ش        )ب( 
 سنة وجعلها متطابقة بالكامل مع املعايري الدولية؛

 عاماً احملرومني من حريتهم بربنامج كامل األنشطة التثقيفية         ١٨تزويد األشخاص دون سن      )ج( 
 ؛)مبا يف ذلك التربية البدنية(

 از األحداث؛إنشاء نظام مستقل للرصد مع إمكانية الوصول إىل مرافق احتج )د( 

 تدريب املهنيني يف جمال معافاة األطفال وإعادة دجمهم يف اجملتمع؛  )ه( 

الـتماس املسـاعدة التقنـية مـن فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء                 )و( 
 .األحداث

 األطفال املنتمون جملموعات األقليات أو جمموعات السكان األصليني

 االرتياح أن الدستور حيظر التمييز وترحب بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات لتنسيق             تالحظ اللجنة مع   -٨٨
كما هتنئ الدولة الطرف على قيامها بصياغة قانون عن      . اإلجراءات املتخذة بشأن قضايا تتعلق بالسكان األصليني      

ائي مبساعدة اليونيسيف   الـنهوض حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف مجهورية الكونغو وعلى وضع برنامج إمن            
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء احلالة املنذرة باخلطر للشعوب األصلية، وال سيما . موّجه إىل الشعوب األصلية

أطفـال السـكان األصليني، الذين يقعون ضحية االستغالل االقتصادي والعنف املنتظم، مبا يف ذلك االغتصاب،                
ويساور اللجنة  .  يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم وتسجيل املواليد        والتمييز املنتظم، وال سيما فيما    

القلـق إزاء نشـر القانون املتعلق بتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها ألنه ال يعكس بصورة صرحية حقوق                  
 .األطفال من السكان األصليني

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٨٩

قانون املتعلق حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف مجهورية الكونغو، بغية          تعديـل مشروع ال    )أ( 
 ضمان أنه يغطي صراحة مجيع جماالت االتفاقيات اخلاصة؛

 اعتماد خطة عمل للسكان األصليني تعاجل التمييز على مجيع املستويات؛ )ب( 

 ن األصليني؛إيالء مزيد من االهتمام لضمان السالمة البدنية لألطفال من السكا )ج( 

اختـاذ تدابـري إجيابـية لضمان حصول أطفال السكان األصليني على التمتع بفعل الواقع                )د( 
 حبقوقهم، وال سيما يف جمايل الصحة والتعليم؛
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مـراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة على إثر يومها للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفال        )ه( 
 .، على النحو الواجب٢٠٠٣سبتمرب / أيلولالسكان األصليني الذي نظّمته يف

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

ترحب اللجنة بسن قوانني تسمح باالنضمام للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك  -٩٠
 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال األطفال يف النـزاعات املسلحة، والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية

 .وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، على التوايل

توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لعملية التصديق على الربوتوكولني االختياريني              -٩١
 األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك      التفاقـية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل         

 .األطفال يف النـزاعات املسلحة

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل من                -٩٢
 هيئة مماثلة وإىل الربملان واحلكومات خالل وسائل منها إحالتها، عند االقتضاء، إىل أعضاء جملس الوزراء أو إىل

 .الربملانية أو اإلقليمية أو التابعة للواليات، لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

كمـا توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير األويل والردود اخلطية اليت                  -٩٣
اليت اعتمدهتا اللجنة، بلغات البلد، مبا يف       ) املالحظات اخلتامية (ت املتعلقة هبا    قدمتها الدولة الطرف والتوصيا   

على عامة اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين،      ) دون االقتصار عليها  (ذلـك مـن خـالل شـبكة اإلنترنت          
 .ذها ورصدهاوجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وبتنفي

  التقرير القادم-١٠

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يشمل التقارير الثاين والثالث والرابع يف موعد                 -٩٤
وهذا تدبري استثنائي ). وهو التاريخ احملدد لتقدمي التقرير الرابع     (٢٠١٠نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٢أقصـاه   

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير       . يت تتلقاها اللجنة كل سنة    بسبب العدد الكبري من التقارير ال     
وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الحقاً كل ). CRC/C/118انظر الوثيقة ( صفحة ١٢٠املوحد 

 .مخس سنوات، على النحو الذي تنص عليه االتفاقية

- - - - - 

 


