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 املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -   ًأوال 

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

          ام الدورة             ، تاريخ اختت    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧                                            بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف  - ١
         املؤرخ    ٢٥ /  ٤٤                                                        وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها           .           ً    دولة طرفاً     ١٩٢                        احلادية األربعني للجنة،    

        كانون   ٢٦    ُ                                                            ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف     ١٩٨٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠
      وتوجد   .   ٤٩     ً                  وفقاً ألحكام مادهتا         ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢           النفاذ يف                         ودخلت االتفاقية حيز      .     ١٩٩٠       يناير   /       الـثاين 

  :                                                                                                          عـلى أحـد املوقعـني التالـيني قائمة مستكملة بالدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها             
org.ohchr.www أو     org.un.untreaty://http.  

                                وتوكول االختياري التفاقية حقوق                                                                      ويف الـتاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الرب            - ٢
                               دول، وبلغ عدد الدول اليت         ١٠٥                                                                               الطفـل املـتعلق باشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه              

                ويف التاريخ نفسه   .     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط  ١٢                                     ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف   .       دولة   ١٢١          وقعت عليه 
                                                                           اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع               ً                               أيضـاً، بلـغ عدد الدول األطراف      

                           دولة، وبلغ عدد الدول اليت    ١٠١                                                                     األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه 
              وكانت اجلمعية    .     ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                                      ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف         .        دولة    ١١٤            وقعت عليه   

    ُ     ، وفُتح      ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٦٣ /  ٥٤                                                                  العامـة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية يف القرار          
             وتوجد قائمة    .     ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ٥                                                                          بـاب التوقـيع والتصـديق عليهما أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف              

                                                    ولني االختياريني أو انضمت إليهما على أحد املوقعني                                                              مسـتكملة بـالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوك         
  .org.un.untreaty://http    أو  org.ohchr.www  :        التاليني

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

  .                                                           لزيادة طاقة اللجنة على العمل وختفيف الكم املتراكم من التقارير

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

      إىل   ٩                                                                                              عقـدت جلنة حقوق الطفل دورهتا احلادية واألربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                  - ٤
ـ   .     ٢٠٠٦         يـناير    /                   كـانون الـثاين      ٢٧     انظر (                                    ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة         .        جلسة   ٤٠            دت اللجنة        وعق

(CRC/C/SR.1081 to SR.1120سرد ملداوالت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني                                          .  

  العضوية واحلضور-جيم 

  ء                                                وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بأمسا         .                                                       حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة احلادية األربعني للجنة        - ٥
         كانون    ٢٧    و   ٢٦ (                                                               ومل يتمكن من حضور الدورة بأكملها كل من السيدة آل ثاين              .                           األعضـاء تبني مدة واليتهم    

          ؛ والسيد   )     يناير /               كانون الثاين    ٢٥ (                ؛ والسيد دوك     )     يناير /               كانون الثاين    ١٦       إىل    ٩ (                     ؛ والسيدة أندرسون     )     يناير /     الثاين
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   ٢٦ (               ؛ والسيدة يل     )     يناير /               كانون الثاين    ٢٠    و   ١٩ و    ١٣ (                  ؛ والسيد قطران     )     يناير /               كانون الثاين    ١٢       إىل    ٩ (        فـياليل   
   ١٨    ، و   ١٧ (                 ؛ والسيد بوالر     )     يناير /               كانون الثاين    ١٧    و   ١٦ و  ١١ (                      ؛ والسيدة ويدراوغو     )     يناير /                 كـانون الثاين     ٢٧ و
   ).     يناير /           كانون الثاين  ٢٠ (               ؛ والسيدة سيمث  )     يناير /             كانون الثاين  ٢٠ و

                                             مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        :                                                         وكانـت هيـئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة          - ٦
  .                                          ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )         اليونيسيف (                           ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

                                             منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة        :                                                 ً        وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة أيضاً        - ٧
  .                      ، ومنظمة الصحة العاملية )        اليونسكو (                        للتربية والعلم والثقافة 

  :                                                وكذلك حضر الدورة ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية - ٨

                            منظمات ذات مركز استشاري عام

  -                                     احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني          ، و                    اجمللس الدويل للمرأة      ، و                                      االحتـاد الدويل لنقابات العمال احلرة     
  .                   منظمة زونتا الدولية   ، و          اذ الطفولة                لتحالف الدويل إلنق    ، وا              العامل الرابع

                            منظمات ذات مركز استشاري خاص

               احلركة الدولية   و   ،                              ائتالف مكافحة االجتار باملرأة       ، و                             ملنظمة العربية حلقوق اإلنسان          ية، وا                    منظمة العفو الدول  
      الدويل        االحتاد      ، و                                  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني                                ، وجلنة احلقوقيني الدولية، و                      للدفاع عن األطفال  

    حتاد       ، واال                             اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان       ، و                       اد الدويل ألرض اإلنسان     الحت ا          ، و                            للعامالت يف املهن القانونية   
  .                           نظمة العاملية ملناهضة التعذيب     ، وامل                                     العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة

            منظمات أخرى

                                    وشبكة العمل الدويل من أجل أغذية                                                                       جمموعـة املـنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل،           
  .      األطفال

  جدول األعمال-دال 

                            جدول األعمال التايل على         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ٩               املعقودة يف        ١٠٨١                           أقـرت اللجنة يف جلستها       - ٩
  :(CRC/C/41/1)                       أساس جدول األعمال املؤقت 

                  إقرار جدول األعمال - ١

                 املسائل التنظيمية - ٢

            لدول األطراف                  تقدمي التقارير من ا - ٣

                            النظر يف تقارير الدول األطراف - ٤
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                                                                           التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة - ٥

                  أساليب عمل اللجنة - ٦

                 التعليقات العامة - ٧

                                              التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني - ٨

                 االجتماعات املقبلة - ٩

  .      ل أخرى    مسائ -  ١٠

  الفريق العامل ملا قبل الدورة-هاء 

   ٧     إىل  ٣    ً                                                                                   وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من  -  ١٠
                                                                                   وشارك يف الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء السيدة آل ثاين، والسيدة أليوش،              .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /             تشـرين األول  

          ً                                                                                    وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية،               .             يدة أندرسون     والس
           ، ومفوضية   )        اليونسكو (                                                    ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         )         اليونيسيف (                                 ومـنظمة األمم املتحدة للطفولة      

                 ً                            وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة املنظمات         .            حة العاملية                                                   األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة الص      
  .                                                                                 غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىت

                  من االتفاقية، من   ٤٥   و  ٤٤                                                                             والغـرض من الفريق العامل ملا قبل الدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني        -  ١١
                                                          ً                                          امه يف املقام األول باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديده مسبقاً املسائل الرئيسية اليت قد تلزم مناقشتها مع       خالل قي

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

     وعقد   .                                                   مشرية خطاب رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة        َ   َّ                                        وَتولَّى السيد جيكوب إيغربت دوك والسيدة        -  ١٢
                                                                                               جلسـة حبث فيها قوائم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير الدورية الثانية    ١٥          الفـريق   

      ً   ثالثاً          ً      ً  ، وتقريراً دورياً )                                                                     أذربيجان، وتايلند، وغانا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وموريشيوس، وهنغاريا (               لسـبعة بلدان   
                                                                         اللجنة بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك                                           ، والتقارير األولية املقدمة إىل       )     بـريو  (

                                                            ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع         )                سويسرا وبنغالديش  (                            األطفال يف الرتاعات املسلحة     
                             ، وتقارير أندورا وإيطاليا     )                  كازاخستان، واملغرب  (                      يف املواد اإلباحية                                             األطفـال وبغاء األطفال واستغالل األطفال     

                                                                           وأحيلت قوائم املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب تقدمي   .                       املقدمة بشأن الربوتوكولني
  .       إن أمكن      ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣                                                    ردود خطية على املسائل املطروحة يف القائمة وذلك قبل يوم 

  تنظيم العمل-واو 

       ، وكان     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ٩              املعقودة يوم     ١٠٨١                                         نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم العمل يف جلستها  -  ١٣
  .      ً                                                                                          معروضاً عليها مشروع برنامج عمل دورهتا احلادية واألربعني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة
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 قبلة االجتماعات العادية امل-زاي 

      ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٢          مايو إىل    /       أيار   ١٥                                                               قـررت اللجـنة عقد دورهتا الثانية واألربعني يف الفترة من             -  ١٤
  .    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٩     إىل  ٦                                                                    واجتماع فريقها العامل ملا قبـل الدورة الثالثة واألربعني فـي الفترة مـن 

                َّ                    التقارير املقد مة من الدول األطراف-     ً ثانيا  

 ريرتقدمي التقا

  (CRC/C/41/2)        ِّ                                                                               كانـت مذكِّـرة األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير                -  ١٥
  :                 معروضة على اللجنة

  ُ                                                                                              وأُبلغت اللجنة أن األمني العام تلقى يف الفترة املتخللة لدورتيها األربعني واحلادية واألربعني التقرير األويل  -  ١٦
  .                                                        لتقرير الدوري الثاين لكينيا، والتقرير الدوري الثالث لشيلي                          لكل من ساموا وسوازيلند، وا

       ُ                                                                                                  وكذلـك أُبلغـت اللجنة تلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري                -  ١٧
  .                                             كازاخستان ومالطة وفييت نام وكوستاريكا وموناكو  :                                         املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

                ً                                                                              بلغت اللجنة أيضاً تلقي التقارير األولية املقدمة من الدول التالية مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق   ُ وأُ -  ١٨
   .                                                                                     ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية فييت نام وبنغالديش وكوستاريكا

    ١٧       ً      ً      ً      تقريراً دورياً ثانياً و  ٩٨ ً      ً    اً أولياً و     تقرير   ١٩٠  ،     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧                        وقـد تلقت اللجنة حىت      -  ١٩
       ً      ً      ً      تقريراً أولياً مقدماً      ١٤                       وكذلك استلمت اللجنة      .        ً   تقريراً    ٢٨٩                             ونظرت اللجنة يف ما جمموعه        .       ً      ً      ً   تقريراً دورياً ثالثاً  

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

                                                                                                         حـىت هـذا الـتاريخ يف سـبعة تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف             
                                            وكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء                                                                       الـنـزاعات املسـلحة ويف مخسة تقارير أولية مقدمة مبوجب الربوت          

  .                                     األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                           دول أطراف مبوجب املادة       ١٠                                                                           ونظرت اللجنة يف دورهتا احلادية األربعني يف التقارير الدورية املقدمة من             -  ٢٠
                               ربوتوكولني االختياريني لالتفاقية من                                                       كما نظرت يف ثالثة تقارير أولية مقدمة مبوجب كل من ال        .                من االتفاقية    ٤٤

  .                طرف مخس دول أطراف

                                                                                                                   وكانـت الـتقارير التالية املذكورة حسب تاريخ ورودها إىل األمني العام، معروضة على اللجنة يف دورهتا احلادية                   -  ٢١
   ريو     ، وب  )CRC/C/136/Add.1 (                                     ، واململكـة العربـية السـعودية         )CRC/C/83/Add.12 (                       ترينـيداد وتوبـاغو       :          واألربعـني 

) CRC/C/125/Add.6(  ــيجان ــيا  )CRC/C/70/Add.25 (             ، وهــنغاريا  )CRC/C/83/Add.13 (              ، وأذرب   ،  )CRC/C/83/Add.14 (              ، وليتوان
             ، وتايلـــند )CRC/C/65/Add.35 (               ، وموريشـــيوس  )CRC/C/65/Add.34 (           ، وغانـــا  )CRC/C/136/Add.2 (               وليختنشـــتاين 
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) CRC/C/83/Add.15(  ــرب ــ )CRC/C/OPSA/MAR/1 (            ، واملغـ ــدورا )CRC/C/OPSA/KAZ/1 (    تان             ، وكازاخسـ              ، وأنـ
) CRC/C/OPSA/AND/1و ،   CRC/C/OPAC/AND/1(  وسويسرا ،          ) CRC/C/OPAC/CHE/1(  وبنغالديش ،           ) CRC/C/OPAC/BGD/1.(   

                                 قدمت حكومة الصني إىل اللجنة          ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢١         ِّ                       ومبوجـب مذكِّـرة شفوية مؤرخة        -  ٢٢
   ).CRC/C/CHN/CO/2 (                           مدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني                                    مالحظاهتا على املالحظات اخلتامية اليت اعت

                                         طلبت البعثة الدائمة إليطاليا إرجاء          ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٤         ِّ                      ومبوجـب مذكِّرة شفوية مؤرخة       -  ٢٣
           يف إطار       ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٢                                                                          موعـد تسـليم الـتقريرين األوليني اللذين كان من املقرر تقدميهما يف              

  .                     ولبت اللجنة هذا الطلب  .                  الختياريني لالتفاقية            الربوتوكولني ا

     حضور     إىل                                   مجيع الدول املقدمة للتقارير      ُ          ُدعي ممثلو                                        من النظام الداخلي املؤقت للجنة،         ٦٨    ً          وعمالً باملادة    -  ٢٤
  .                  فيها تقارير دوهلمُ     ُتبحث                 جلسات اللجنة اليت 

                                         اتبعته اللجنة للنظر يف التقارير، مالحظات                                                ً              وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي -  ٢٥
                 وميكن االطالع على     .                                                                           ً   َّ                  ختامـية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعةً حمدَّدة              

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

   النظر يف تقارير الدول األطراف-    ً الثا  ث

 سويسرا: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٨٢           يف جلستها     ) CRC/C/OPAC/CHE/1 (                                                 نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لسويسـرا            -  ٢٦
CRC/C/SR.1082 (      ١١٢٠                           ، واعـتمدت يف جلسـتها           ٢٠٠٦         يـناير    /                   كـانون الـثاين     ٩              املعقـودة يف    )    انظر     
CRC/C/SR.1120 (  املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧           املعقودة يف                         .  

  مقدمة-ألف 

                                                                                                      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التدابري التشريعية             -  ٢٧
  .                   الربوتوكول االختياري                                                                                 واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري املطبقة يف سويسرا فيما يتعلق باحلقوق اليت يكفلها 

  .                                                                         كما تعرب عن تقديرها للحوار املفيد والتفاعلي الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

    ١٨                                                                                              تالحـظ اللجنة مع التقدير أن القانون االحتادي السويسري حيظر بوضوح جتنيد أشخاص دون سن                 -  ٢٨
                                           يف إطار مرسوم التصديق على الربوتوكول           ٢٠٠٢         اع عام                                                       سـنة، وترحـب بالقـرار الذي اختذه الربملان باإلمج         

                                                            وإضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف ال تسمح            .       سنة   ١٨                                         االختياري برفع سن التجنيد الطوعي إىل       
   .                                                     خبفض سن التجنيد اإللزامي أو الطوعي يف الظروف االستثنائية
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                                                  انون اجلنائي تغطي املشاركة املباشرة لألشخاص دون                 من الق     ١٢٩                                       وتالحظ اللجنة مع التقدير أن املادة        -  ٢٩
                                                  واملواد التالية يف القانون اجلنائي حتظر جتنيد           ١٨٠                                                                    سـن الثامـنة عشرة من العمر يف األعمال القتالية، وأن املادة             

                       من القانون اجلنائي       ٣٠٠    و    ٢٩٩                       كما تالحظ أن املادتني       .            ً                                      األطفال رغماً عن إرادهتم واستغالهلم يف نزاع مسلح       
   .                                                                           نطبقان على اجملموعات اليت تقوم بتجنيد أطفال يف سويسرا من أجل نزاع مسلح يف اخلارج ت

                                                                             ُ                             وتالحـظ اللجنة مع التقدير أن مساح الدولة الطرف بالتجارة اخلارجية يف املعدات احلربية ُيراعي معايري                 -  ٣٠
      مارس /    آذار    ١٢              ة الرمسية يف                                                 بشأن املعدات احلربية، آخر صدور يف النشر           ١٩٩٨       فرباير /    شباط    ٢٥       قانون   (         معيـنة   
   .             ً     ً                                            ويويل اهتماماً خاصاً ملسألة استخدام األطفال كجنود يف البلد املتلقي  )     ٢٠٠٢

                                                                                                       كمـا تشيد اللجنة بالدعم املايل الذي تقدمه الدولة الطرف للوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة                -  ٣١
  .                                             عمل ملعاجلة قضية األطفال يف الرتاعات املسلحة                                                                    وللعديـد من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت ت         

                                                                                                 وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير أن برامج الدولة الطرف يف جمال تعزيز اجلوانب املدنية للسالم تشمل 
   .                          قضايا تتعلق باجلنود األطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

              تدابري التنفيذ

      ديسمرب  /              كانون األول    ٢٣                                    من القانون اجلنائي العسكري يف        ٩                 ف تعديل املادة                           تالحـظ اللجنة مع األس     -  ٣٢
                                                                ، ألنه جعل الوالية القضائية خارج إقليم الدولة الطرف فيما              ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران   ١                        ، الذي بدأ نفاذه يف          ٢٠٠٣

          ف اللجنة      وتأس  .                                                                                         يتعلق مبالحقة مرتكيب جرائم احلرب تقتصر على األشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بسويسرا            
                                                                                                            عـلى وجـه اخلصوص ألن قوانني الدولة الطرف ال تتضمن والية قضائية فيما يتعلق باحلاالت اليت تكون فيها                   

   .                         للضحية صلة وثيقة بسويسرا

                                     من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة  ٦           من املادة  ١          والفقرة  ٤           من املادة  ٢                   عـلى ضوء الفقرة     -  ٣٣
   :                    الدولة الطرف مبا يلي

                                                        من القانون اجلنائي العسكري من أجل استعادة كامل          ٩                             عة الـتعديل األخري للمادة            مـراج   ) أ ( 
                              لألطفال دون سن اخلامسة عشرة                                   التجنيد اإلجباري أو الطوعي                                                 واليتها القضائية املتعلقة جبرائم احلرب، مثل       

  ؛      القتال       عمليات                                  أو استخدامهم يف املشاركة الفعلية يف                 يف القوات املسلحة 

                                                                       ية قضائية خارج اإلقليم يف احلاالت اليت تكون فيها للضحية صلة وثيقة بسويسرا؛         إنشاء وال  ) ب ( 

                                                                                           إنشاء والية قضائية وطنية فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الذين يقدمون على جتنيد أطفال يف                ) ج ( 
   .                                  سنة من أجل أنشطة عسكرية يف اخلارج  ١٧     أو   ١٦     أو   ١٥                    سويسرا تبلغ أعمارهم 
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                          غراض التعايف البدين والنفسي                املساعدة املقدمة أل

ٍ                            تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطرف هي بلد يقصده ملتمسو اللجوء واملهاجرون األطفال من بلداٍن مزقتها                 -  ٣٤                                                                                
     ً                                                                        ً                                ونظـراً إىل أن العديد من هؤالء األطفال رمبا يكونون قد وقعوا ضحايا لتجارب مؤملة نفسياً، فإن اللجنة                    .        احلـروب 

                                                           ً     ً                     الذين جيرون املقابالت مع األطفال ملتمسي اللجوء مل يتلقوا تدريباً خاصاً يف جمال                                              تالحـظ مـع القلق أن املسؤولني      
                                   وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء االفتقار   .                                                                            التعامل بصورة مالئمة مع أطفال تأثروا باألنشطة العسكرية والرتاعات املسلحة       

          وعالوة على   .                      اشتركوا يف نزاع مسلح                                                                        لتجمـيع البـيانات بصورة منهجية عن ملتمسي اللجوء دون الثامنة عشرة ممن     
  .                            ً                                                              ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود برامج أو أنشطة حمددة إلدماج اجلنود األطفال السابقني

                                        ً     ً                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لألطفال الذين يدخلون سويسرا اللتماس                -  ٣٥
                                                                    أن يكونوا قد شاركوا يف نزاعات مسلحة، وأن تقدم هلم مساعدة                                                 الـلجوء والالجئني واملهاجرين ممن ميكن     

                                                                                                          فوريـة تراعي اجلوانب الثقافية وتكون متعددة التخصصات من أجل تأمني تعافيهم البدين والنفسي وإعادة               
ّ              وتوصي أيضاً مبنحهم مرافق سكنية ُمعّدة خصيصاً الستقبال القُّصر          .                 ً  إدماجهم اجتماعياً  ُ            ً        ّ   ُ                   كما توصي الدولة     .           ً                   

                                                                                       بأن تقوم بصورة منهجية بتدريب املسؤولني العاملني مع األطفال ملتمسي اللجوء واملهاجرين القادمني       الطرف 
                                                                                           من بلدان مزقتها احلروب ومن أجلهم، ومجع البيانات عن األطفال الالجئني واملهاجرين اخلاضعني لواليتها ممن 

                                   ذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف     ويف ه  .                                                     ميكن أن يكونوا قد شاركوا يف أعمال حربية يف بلدان منشئهم
                                          املتعلق باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني      (CRC/GC/2005/6)          للجنة    ٦            ً                          بأن حتيط علماً بالتعليق العام رقم       
   .                           عن ذويهم خارج بلدان منشئهم

                                  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل

                                   للوكاالت املتخصصة التابعة لألمم       إىل      لطرف                                                          إشـارة إىل االعتراف بالدعم املايل املقدم من الدولة ا          -  ٣٦
                                                                                                       املـتحدة وللعديـد من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة ملعاجلة قضية األطفال يف الرتاعات            
                                                                                               املسلحة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة أنشطتها الثنائية واملتعددة األطراف والتوسع يف دعمها ليشمل 

  .           مج الوقائية             املزيد من الربا

                       نشر الربوتوكول االختياري /       التدريب

                                                                                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير أنشطة التثقيف والتدريب املستمرين واملنهجيني،         -  ٣٧
                                                                                                        جبمـيع اللغـات احمللـية، بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل كل اجملموعات املهنية املعنية، وخباصة                

                          ً                                               الطرف بتعريف اجلمهور عموماً، وال سيما األطفال واآلباء، بالربوتوكول                           وتوصـي الدولـة     .            العسـكريون 
                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                                                                     االختياري جبميع اللغات احمللية بوسائل منها املناهج املدرسية والتثقيف حبقوق اإلنسان          

              خلدمة العسكرية                                                                               توصي اللجنة بتضمني معلومات عن أحكام الربوتوكول االختياري يف التوجيه األويل املتعلق با
  .                                      بأدائها عند بلوغ السادسة عشرة من العمر               لألشخاص املطالبني       املقدم 
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            نشر الوثائق

                                                                                                      وإذ تالحـظ اللجـنة عـزم الدولـة الطرف على إتاحة التقرير األويل باللغات الفرنسية واألملانية                  -  ٣٨
ٍ                      على نطاٍق واسع لعامة اجلمهو                                                        واإليطالـية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تتيح                                        ر التقرير األويل الذي قدمته            

                                                                                                واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق بالربوتوكول 
  .                       االختياري وبتنفيذه ورصده

               التقرير القادم

ٍ            ، أن تدرج معلوماٍت إضافية     ٨              من املادة     ٢                                 ً               تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -  ٣٩              عن تنفيذ                   
    ٤٤                                                                                                        الربوتوكول االختياري يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث املقرر تقدميه، مبوجب املادة              

  .    ٢٠٠٧       سبتمرب /     أيلول    ٢٥                         من اتفاقية حقوق الطفل، يف 

 بنغالديش: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٨٣           جلستها    يف  ) CRC/C/OPAC/BGD/1 (                                                نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لبنغالديش           -  ٤٠
CRC/C/SR.1083 (      ٢٧               املعقودة يف        ١١٢٠                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ٩              املعقـودة يف    

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين

  مقدمة-ألف 

                املسائل وتعرب عن                                                                            ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها يف املوعد احملدد، وبردودها على قائمة    -  ٤١
  .                                                                                  تقديرها للجهود اليت بذهلا مندوب الدولة للرد على األسئلة اليت طرحتها اللجنة أثناء احلوار

ْ                                                       ُ                                                وُتذَكّـْر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة باملالحظات اخلتامية                -  ٤٢ ّ َ  ُ 
       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢٧                                     ير الدوري الثاين للدولة الطرف يف                                                              السـابقة الـيت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقر         

   . CRC/C/15/Add.221                     والواردة يف الوثيقة     ٢٠٠٣

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                                   تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق الواردة يف الربوتوكول  -  ٤٣
ّ                                                              نشـطة التعاون الفين املوّجهة حلماية األطفال يف الرتاعات املسلحة واليت متت مبساعدة جلنة                                  االختـياري، وال سـيما أ                           

  :                                       كما ترحب بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  .                                             الصليب األمحر الدولية، ومجعية اهلالل األمحر الوطنية

   ،              ـزاعات املسلحة                                                     تفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الن        ال                         الـربوتوكول االختـياري       ) أ ( 
  ؛                                                                                                    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و

                                            بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات         ١٨٢                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم          ) ب ( 
  .                   الفورية للقضاء عليه
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 ئيسية والتوصيات دواعي القلق الر-جيم 

 تدابري التنفيذ العامة -١-جيم

        التشريع

                                                                                                              تعـرب اللجـنة عـن أسـفها لقلة املعلومات املقدمة عن التدابري التشريعية القائمة فيما يتعلق بتنفيذ                   -  ٤٤
                                                                                                  الربوتوكول، وعن الوضع القانوين للربوتوكول االختياري، وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع حيدد السن الدنيا 

  .                            نيد واإلحلاق بالقوات عند نشرها    للتج

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٤٥

                                                           تضمني القانون السن الدنيا للتجنيد واإلحلاق بالقوات عند نشرها؛  ) أ ( 

                                                                                        الـتأكد مـن أن قوانيـنها تكفل مقاضاة األشخاص املسؤولني عن جتنيد أطفال دون السن                ) ب ( 
  .        ة عسكرية                        أو استخدام األطفال يف أنشط /           القانونية و

                             تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

                                                                                                            ترحب اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة الدائمة التفاقية حقوق الطفل بغية كفالة تنفيذ االتفاقية                -  ٤٦
                                                                                   بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وضوح االختصاصات احملددة لكل من                .                        والربوتوكولني امللحقني هبا  

   .                                                                             لالتفاقية، ووزارة املرأة والطفل، ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري              اللجنة الدائمة

                ُ                                                                                      توصـي اللجـنة بأن ُتحدد بوضوح اختصاصات اهليئة أو الوزارة فيما يتعلق بتنسيق وتقييم تنفيذ                 -  ٤٧
      ٢٠٠٣        ت عام                                              ُ             من املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل اليت اعُتمد          ١٥         ً           انظر أيضاً الفقرة     (             الـربوتوكول   

  .(CRC/C/15/Add.221)                                                                 بشـأن التقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف مبوجب االتفاقية 

                  خطة العمل الوطنية

                                              وخطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على  "                      متكني ومحاية الطفل واملرأة "                        تالحظ اللجنة تنفيذ مشروع  -  ٤٨
                                        ّ                  بيد أن اللجنة تأسف لعدم إتاحة معلومات تبّين إىل أي مدى أصبح   .             ذلك االجتار هبم                     ً        األطفال واستغالهلم جنسياً، مبا يف 

   .                                                               ً                               الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة جزءاً من خطة العمل الوطنية وتنفيذها

ّ                                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تقريرها القادم املزيد من املعلومات ا              -  ٤٩                   ملفصلة عن املرحلة                                ُ  
                                                                                                            الفعلية اليت بلغها تنفيذ خطة العمل الوطنية، وعن اإلجراءات املتصلة بالربوتوكول االختياري بوصفه جزءا               

    .                                                    من خطة العمل الوطنية أو بوصفه سياسة عامة قائمة بذاهتا
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               النشر والتدريب

                                     قوق الطفل، وال سيما نشر االتفاقية                                                                        ترحب اللجنة بنشر املعلومات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل وح         -  ٥٠
ّ                ُ                                                                    يف نسـخة ميّسرة لألطفال، وتوقُع نشر االتفاقية والربوتوكولني امللحقني هبا باللغة البنغالية                                ومع ذلك، ال تزال      .          

                                                                                       ً                          اللجـنة تشـعر بـالقلق إزاء تـدين مستوى الوعي يف البلد بالقانون اإلنساين الدويل وحقوق الطفل عموماً،                    
  .                                                        ري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، على وجه اخلصوص                  وبالربوتوكول االختيا

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز هذه األنشطة وكفالة تدريب مجيع الفئات املهنية ذات الصلة، ال             -  ٥١
   ات                      ً       ً                                                                            سـيما العسـكريني، تدريباً منهجياً على أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاع              

                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية األطفال على نطاق أوسع بأحكام االتفاقية   .       املسلحة
    .                                                   وبروتوكوهلا االختياري، مبا يف ذلك من خالل املناهج املدرسية

            مجع البيانات

  ،(CRC/C/OPAC/BGD/1)                                                                             تعـرب اللجـنة عن أسفها إزاء نقص املعلومات الواردة يف التقرير األويل               -  ٥٢
   .                                                                ال سيما فيما يتعلق بتخصيص املوارد من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري

ّ                   توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز مجع البيانات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وأن تضّمن                -  ٥٣                                                                                 
  .                                                                       تقريرها القادم املزيد من البيانات، ال سيما البيانات املتعلقة بتخصيص املوارد

 نيد األطفال جت-٢-جيم

               التجنيد الطوعي

  :                              يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي -  ٥٤

    ً                                                                                             نظراً للقيود اخلطرية اليت يعاين منها نظام تسجيل املواليد واليت اطلعت عليها جلنة حقوق الطفل                 ) أ ( 
     السن                                                              ، قد يكون من الصعب للغاية يف العديد من احلاالت معرفة                ٢٠٠٣                                            عند النظر يف التقرير الدوري الثاين عام        

                  احلقيقية للمجندين؛

    ١٨  ُ                                                                                            ال ُتعـد موافقة األبوين أو األوصياء الشرعيني إلزامية من أجل جتنيد من تقل أعمارهم عن                   ) ب ( 
                                      سنة، باستثناء التجنيد يف القوات اجلوية؛

                                   سنة على أساس تطوع حقيقي ومدروس؛   ١٨                                    ال توجد تدابري تكفل جتنيد من هم دون سن   ) ج ( 

  .     سنة  ١٨                                                          جود عدد كبري من األطفال الذين يلتحقون بالقوات املسلحة دون سن                 ترد معلومات عن و  ) د ( 

                                  انظر التوصية الواردة يف الفقرة      (ُ   ّ                                                                    ُتذكّـر اللجنة الدولة الطرف بضرورة تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم             -  ٥٥
  :        ما يلي                                                      ، وتوصي الدولة الطرف بوضع تدابري وتعزيزها بفعالية لتكفل )CRC/C/15/Add.221             من الوثيقة   ٣٨



CRC/C/41/3 
Page 13 

                                               سنة يف اجليش أو الشرطة، وذلك من خالل وضع ضمانات   ١٦   ُ  ّ                      أال ُيجّند أي طفل دون سن      ) أ ( 
                                                                                                         وتنفـيذها بطـريقة منهجـية للـتحقق من سن املتطوعني على أساس عناصر موضوعية مثل شهادة امليالد،                  

    ئق؛                                                                            والشهادات املدرسية، وإجراء فحوص طبية لتحديد سن الطفل بدقة يف حالة عدم توفر وثا

     ً      ً       ً      ً                                   عاماً تطوعاً حقيقياً قائماً على قرار مستنري، وأال يتم            ١٨                                 أن يكون جتنيد األطفال دون سن         ) ب ( 
                                                           إال باحلصول على موافقة مسبقة من الوالدين أو األوصياء الشرعيني؛

  .     سنة  ١٨   ُ                                           أن ُيخفض قدر املستطاع عدد األطفال اجملندين دون سن   ) ج ( 

           دور املدارس

                                                                             إزاء احتمال إخضاع األطفال للتدريب العسكري منذ سن مبكرة يف املدارس غري                                    تشـعر اللجنة بالقلق      -  ٥٦
  . "qaumi madrassas "              ً   اليت تسمى أيضاً  "madrassas "       املسجلة 

                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتكفل اتفاق التعليم املقدم يف املدارس  -  ٥٧
            منها، وأن   ٢٩    ً                                                 كامالً مع الربوتوكول االختياري واالتفاقية، وال سيما املادة        ً   اتفاقاً  "madrassas "          غري املسجلة 

  .                    بشأن أهداف التعليم ١                                                         تأخذ يف االعتبار، على النحو الواجب، تعليق اللجنة العام رقم 

  اشتراك األطفال يف األعمال القتالية-٣-جيم

                              األطفال املنتمون إىل مجاعات مسلحة

                                                                         املعلومات املتعلقة بوجود مجاعات دينية متطرفة يف الدولة الطرف، وإزاء احتمال                        يساور اللجنة القلق إزاء -  ٥٨
  .                        ِ                جتنيد األطفال واستغالهلم من ِقبل هذه اجلماعات

  :                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتكفل ما يلي -  ٥٩

                ي أو شبه عسكري؛                                أو استغالله يف أنشطة ذات طابع عسكر /                 عدم جتنيد أي طفل و  ) أ ( 

                                                                                           أن جيـد مجـيع األطفال ضحايا هذه األنشطة احلماية الواجبة وأن يتلقوا املساعدة الالزمة                 ) ب ( 
  .              ً       ً                        ً   لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً

                                                                       التدابري املعتمدة فيما يتعلق برتع السالح والتسريح من اخلدمة وإعادة           - ٤-   جيم
                اإلدماج االجتماعي

ّ                                                                                     لجنة لقلة املعلومات املقّدمة عن التدابري والربامج املعتمدة فيما يتعلق برتع األسلحة والتسريح من اخلدمة                       تأسف ال  -  ٦٠                       
               ، مع مراعاة أن    ونغ  اغ   شيت                                                                                            وإعـادة اإلدماج االجتماعي بالنسبة للضحايا، وال سيما األطفال الذين اشتركوا يف نزاع هضبة           

  .           واجتماعية-                                   مد البعيد تستوجب تقدمي مساعدة نفسية                                            االشتراك يف نزاع مسلح تترتب عليه تبعات على األ
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ّ                                           ُ                           توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تقريرها القادم معلومات عن التدابري اليت اعُتمدت فيما              -  ٦١   ُ                             
                                                                                                         يـتعلق برتع األسلحة والتسريح من اخلدمة وإعادة اإلدماج االجتماعي بالنسبة للضحايا، وال سيما األطفال               

  .   ونغ  اغ   شيت       هضبة     نزاع                 الذين اشتركوا يف

                                 ُ                                                                    وبينما تالحظ اللجنة املبادرات اليت اُتخذت لرصد االجتار باألسلحة الصغرية واخلفيفة، تعرب عن قلقها               -  ٦٢
   .                                                                           إزاء انتشار هذه األسلحة يف الدولة الطرف ووجود عدد كبري من األطفال الذين حيملوهنا

                                        الضرورية لتكفل عدم حصول األطفال على                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري           -  ٦٣
                                         كما توصي بأن تتضمن تدابري منع االجتار         .                                            أو خفيفة وجتريد األطفال املسلحني من سالحهم       /              أسلحة صغرية و  

  .             ً                  بالسالح منظوراً يراعي حقوق الطفل

  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-٥-جيم

     املنع

                                                            عمليات تسجيل املواليد وتثقيف املدربني العسكريني يف جمال                                                ترحـب اللجنة بالتدابري املتخذة لتحسني      -  ٦٤
                                  وجلنة الصليب األمحر الدولية، على       )          اليونيسيف (                                                              القانون اإلنساين الدويل مبساعدة صندوق األمم املتحدة للطفولة         

            األطفال دون                                                                                                 ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن التدابري القائمة قد ال تكون كافية ملنع جتنيد                   .         الـتوايل 
   .                                  األعمار احملددة يف الربوتوكول االختياري

                                     ّ                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفّذ املزيد من التدابري لتكفل عدم جتنيد أطفال دون األعمار  -  ٦٥
                                                                                                        احملـددة يف الـربوتوكول االختـياري، مبـا يف ذلك من خالل السعي لزيادة التعاون مع عدة جهات منها،                  

                                                            كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توسيع وتعميم           .                         ة الصليب األمحر الدولية                     اليونيسـيف وجلـن   
                                                                                                      الـدورات املـتعلقة بالقـانون اإلنساين الدويل لتشمل مجيع األشخاص العاملني مع األطفال، والعسكريني،               

  .      ً                           وخصوصاً الضباط املسؤولني عن التجنيد

  املتابعة والنشر-٦-جيم

        املتابعة

                                                                                     الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل بوسائل                       توصـي اللجنة     -  ٦٦
                            كومات والربملانات اإلقليمية أو   احل          الربملان و   وإىل             هيئة مماثلة   إىل                         أعضاء جملس الوزراء أو     إىل                       منها إحالة التوصيات    

  .     راءات                                                          التابعة للواليات، لتنظر فيها عند االقتضاء وتتخذ املزيد من اإلج

      النشر

                                      من الربوتوكول االختياري، بأن تتيح على  ٦           من املادة  ٢             ضوء الفقرة      ، على                        توصي اللجنة الدولة الطرف -  ٦٧
ٍ                                         نطـاٍق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل                                       ، وأن تنظر يف نشر التقرير                                اليت قدمتها الدولة الطرف                   والردود اخلطية      
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                                  وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق   .                            تامية اليت اعتمدهتا اللجنة                                               واحملاضـر املوجـزة ذات الصلة واملالحظات اخل       
            ، وال سيما                                   بتنفيذه ورصده يف أوساط احلكومة        و                        بالربوتوكول االختياري         التوعية                   إثارة النقاش و                  واسـع من أجل   

       ذلك                        ً             والربملان واجلمهور عموماً، مبا يف                                                                         وزارة الدفـاع واجليش واملدارس العسكرية ومجيع املؤسسات التعليمية،        
  .                         املنظمات غري احلكومية املعنية

  التقرير القادم-٧-جيم

                                                    ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد                                   من الربوتوكول االختياري    ٨              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة    -  ٦٨
      ٢٠٠٧   رب    سبتم /     أيلول   ١                املقرر تقدميه يف       القادم                                                         من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري 

  .                  اتفاقية حقوق الطفل   من     ٤٤    ادة   امل     مبوجب 

 كازاخستان: املالحظات اخلتامية

ــتقرير األويل لكازاخســتان  -  ٦٩        ١٠٨٤             يف جلســتها (CRC/C/OPSC/KAZ/1)                                              نظــرت اللجــنة يف ال
            ، املعقودة يف     ١١٢٠                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١١            ، املعقودة يف  )CRC/C/SR.1084     انظر  (

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ٧ ٢

  مقدمة-ألف 

                                                                                                          ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل، لكنها تأسف ألنه ال يتبع املبادئ التوجيهية املقررة                -  ٧٠
                 ملعلومات اإلضافية                                              ُ                                             وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد وتالحظ مع التقدير ا               .      لإلبالغ

  .             ً                       املقدمة كتابياً يف متابعة فورية للحوار

    ّ                                                                                                     وتذكّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية               -  ٧١
   قة                      والواردة يف الوثي       ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ٦                                                                      السـابقة الـيت اعـتمدهتا بشـأن التقرير األويل للدولة الطرف يف              

CRC/C/15/Add.213.  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

   :                              تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -  ٧٢

                        وخطة تالية للفترة        ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ٢٩                                                  اعـتماد خطـة عمـل وطنـية بشأن االجتار، يف              ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٦

                                          إنشاء جلنة مشتركة بني الوكاالت ملكافحة االجتار؛  ) ب ( 

   .                                            كول االختياري وتغليبه على التشريعات الداخلية                     التطبيق املباشر للربوتو  ) ج ( 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١-جيم

                                      تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

               ً                                                                                       حتـيط اللجـنة عـلماً باملعلومات املقدمة بشأن خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية املشاركة يف تنفيذ                 -  ٧٣
                                                                                                             توكول االختياري، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق فيما بني هذه اهليئات بغية ضمان                       الـربو 

                                                                                                        وضـع سياسـات شـاملة ومشتركة بني القطاعات على املستويني املركزي واحمللي حلماية احلقوق اليت يغطيها                 
  .                             وري لتنفيذ الربوتوكول االختياري                                           كما تأسف اللجنة لعدم وجود آليات للتقييم الد  .                   الربوتوكول االختياري

                                                                                                 تشـجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق، على املستويني املركزي واحمللي، يف اجملاالت اليت                -  ٧٤
  .                                                                      يغطيها الربوتوكول االختياري وإنشاء آليات للتقييم الدوري لتنفيذ الربوتوكول

               النشر والتدريب

                                                              بذولة لبث الوعي يف صفوف الفئات املهنية املعنية وعامة اجلماهري بشأن                               يساور اللجنة القلق ألن اجلهود امل -  ٧٥
  .                                           اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول، ال تزال غري كافية

                                                        موارد كافية وفعالة لشن محالت حمددة اهلدف بصورة جيدة                                                توصـي اللجـنة الدولة الطرف برصد       -  ٧٦
                                                  بية جلميع املهنيني املعنيني مبن فيهم ضباط الشرطة                                                                  وفعالة من أجل توعية اجلمهور وإعداد مواد ودورات تدري        

                                                                                                        واملدعـون العـامون والقضاة والعاملون يف احلل الطيب وغريهم من املهنيني املشاركني يف تنفيذ الربوتوكول                
                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق    .         االختياري

  .                                                      ا يف صفوف األطفال، وذلك من خالل أمور منها املناهج الدراسية            واسع، وال سيم

            عدم التمييز

                  اإليدز بسبب وقوعهم  /                                                                       يساور اللجنة القلق إزاء وصم األطفال الذين أصيبوا بفريوس نقص املناعة البشري -  ٧٧
  .                     ضحايا االجتار أو البغاء

                                    السكان بغية مكافحة ومنع التمييز                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لبث الوعي يف صفوف            -  ٧٨
                                                      ، وتوعية املهنيني القانونيني وغريهم بآثار فريوس نقص املناعة  ٧                                         ضد األطفال، على النحو املشار إليه يف الفقرة 

                                                                                       اإليدز على األطفال املصابني به وضمان وصول أولئك األطفال على قدم املساواة إىل التعليم والرعاية  /      البشري
  .                اخلدمات االجتماعية                الصحية وغريمها من 

            مجع البيانات

                                                                                                تأسف اللجنة لعدم تقدمي بيانات مصنفة حبسب السن واجلنس وجمموعات األقليات وكذلك لعدم إجراء               -  ٧٩
  .                                                                                            حبوث عن انتشار ظاهرة االجتار باألطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية داخل البلد وعرب احلدود
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                                                                           طرف بأن تكفل إجراء دراسات متعمقة يف القضايا اليت يغطيها الربوتوكول،                                   توصي اللجنة الدولة ال    -  ٨٠
                                          ً                                                               والقـيام بصـورة منتظمة جبمع بيانات مصنفة وفقاً ألمور منها السن واجلنس وجمموعات األقليات وحتليلها                

  .                                                  بالقدر الذي يوفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياسات

                  اعتمادات امليزانية

  .                  الربوتوكول االختياري                                                   ملعلومات املقدمة عن األموال املرصودة يف امليزانية لتنفيذ                   تأسف اللجنة لنقص ا -  ٨١

                                                                                                   تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات أوىف عن األموال املرصودة يف امليزانية لتنفيذ                 -  ٨٢
  .                                                    الربوتوكول االختياري وخطة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار

 ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفالبيع األطفال وا  حظر -�٢جيم

                                                  القانون اجلنائي أو قانون العقوبات واللوائح القائمة

                                                                                          ترحب اللجنة بإدراج األحكام اليت حتظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،  -  ٨٣
                                               ق ألن اإلطار القانوين الوطين ال يشتمل على مجيع عناصر                           ومع ذلك، يساور اللجنة القل  .                       يف القانون اجلنائي الوطين

  :         الربوتوكول     من  ٣   و ٢       املادتني 

                                                                    من القانون اجلنائي بصورة كافية بيع األطفال ألغراض العمل القسري          ١٣٣                    ال تغطـي املـادة        ) أ ( 
  ؛  )) ج (̀  ١̀  ) أ ( ١  ،  ٣      املادة  (

                             ض البغاء إىل طرق حمددة لعمليات                                                من القانون اجلنائي املتعلقة بالتجنيد ألغرا         ٢٧٠              تشـري املادة      ) ب ( 
                                                   ً                       ً                           التجنيد هذه لكنها ال جتعل استغالل الطفل يف البغاء أمراً يعاقب عليه القانون أياً كانت الطرق املستخدمة فيه؛

                          ً                                                 مـن القـانون اجلـنائي، صراحةً، حيازة املواد اإلباحية عن األطفال                ٢٧٣                   ال حتظـر املـادة        ) ج ( 
  ؛  )) ج (̀  ٢̀  ) ١ ( ٣      املادة  (

                                                                         مساءلة األشخاص االعتباريني عن اجلرائم اليت تقع حتت طائلة الربوتوكول االختياري؛     ال جيوز  ) د ( 

                                                                                                     ينـبغي تعزيز األحكام القانونية املتعلقة بالتبين من خالل االنضمام للمعايري الدولية وإنشاء هيئة                  ) ه ( 
  .              تنظيمية مركزية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٨٤

                                           ً                              ائمة يف القانون اجلنائي بغية جعلها متفقة متاماً مع أحكام الربوتوكول                                مـراجعة األحكام الق     ) أ ( 
  ؛ )                                             إما بإدخال تعديالت عليها أو بإضافة أحكام جديدة (         االختياري 
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                                                                                   إجراء دراسة شاملة عن استخدام شبكة اإلنترنت يف نشر املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال أو     ) ب ( 
                                     واألخذ بأحكام قانونية حمددة ملكافحة       )                             استغالل األطفال يف البغاء       مثل (                                 غريها من أشكال االستغالل اجلنسي      

                                                                               هذه الظواهر، مبا يف ذلك فرص التعاون اإلجباري التام على موردي اإلنترنت يف هذا الصدد؛

              بشأن محاية     ٣٣                    اتفاقية الهاي رقم      :                                                       تعزيز اإلطار التشريعي من خالل التصديق على ما يلي          ) ج ( 
ـ                                          ؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار  )    ١٩٩٣ (                            ال التبين على الصعيد الدويل                               األطفـال والـتعاون يف جم

                                   ِّ                                       َّ                     باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابـرة للحدود 
              روبا املتعلقة                      ؛ واتفاقية جملس أو    )    ٢٠٠١ (                                                          ؛ واتفاقـية جملـس أوروبـا بشـأن اجلرائم احلاسوبية             )    ٢٠٠٠ (

   ).    ٢٠٠٥ (                                  باإلجراءات املتخذة ملنع االجتار بالبشر 

 اجلزائية/ اإلجراءات اجلنائية-٣-جيم

                             الوالية القضائية وتسليم اجملرمني

َ                                                                     يسـاور اللجنة القلق ألن شرط التجرمي املزدَوج، سواء بالنسبة للتسليم أو للمحاكمة داخل البلد على                 -  ٨٥                                      
     من  ٣   و ٢   و ١                                                 ارج، يعوق احملاكمة على اجلرائم املنصوص عليها يف املواد                  ُ                      جـرائم يـزعم أهنـا ارُتكبـت يف اخل        

  .                  الربوتوكول االختياري

َ                                   توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا إللغاء شرط التجرمي املزدَوج بالنسبة للتسليم و              -  ٨٦    أو  /                                                              
  .                                 احملاكمة على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج

 ا محاية حقوق األطفال الضحاي-٤-جيم

                                                                           التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول

                          من الربوتوكول االختياري يف  ٨                                                                  يسـاور اللجنة القلق ألنه مل يتم على النحو الواجب دمج أحكام املادة     -  ٨٧
   .                             قوانني الدولة الطرف ذات الصلة

                                                       ً    التعديالت التشريعية الضرورية جلعل القانون الوطين يتفق متاماً مع                              ُ      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدخل  -  ٨٨
                                                                                           مـن الـربوتوكول االختياري مع إيالء اهتمام خاص حلق األطفال الضحايا يف عرض آرائهم                 ٨                  أحكـام املـادة     

ْ                                                    واحتياجاهتم وشواغلهم أثناء الدعاوى اجلنائية اليت ترفع ضد َمْن يدعي ارتكاهبم جرائم يف حقهم، وتوفري ا                 َ        ملساندة                                                       
                كما توصي اللجنة   .                                                                                       املالئمـة هلم طيلة سري اإلجراءات القانونية، واحترام ومحاية خصوصية الطفل وهويته بالكامل      

                                                                                                                    الدولـة الطـرف بـأن تسترشد يف هذا الصدد باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة                   
   ).  ٢٠ /    ٢٠٠٥                            اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم      قرار  (                                  باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

                                                    ُ                                                  وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن التدابري اخلاصة اليت ُتتخذ حلماية حقوق ومصاحل األطفال الذين                -  ٨٩
                                                                                                                   يقعـون ضـحية للبيع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية مثل النص على تقدمي املساعدة القانونية والطبية                  

  .        والنفسية
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                                                                                                    حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على تنفيذ تدابري مناسبة لصاحل األطفال الذين يقعون ضحية للبيع                  - ٠ ٩
  :                                                                   واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ينبغي أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي

                 عدم جترمي الضحايا؛  ) أ ( 

                           تقدمي مساعدة قانونية جمانية؛  ) ب ( 

                                تقدمي العناية الطبية والنفسية؛  ) ج ( 

                               توفري خطوط هاتفية مباشرة جمانية؛  ) د ( 

                                     توفري مراكز لألزمات يسهل الوصول إليها؛    ) ه ( 

                                            وضع برامج إلعادة دمج األطفال الضحايا يف اجملتمع؛  ) و ( 

                                                       ً                                  توفري فرصة احلصول على مأوى ومنح ضحايا االجتار األجانب ترخيصاً باإلقامة املؤقتة أثناء               ) ز ( 
  .             فترة االستجواب

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

                                                           التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

                ً                                       ً                                            تـأخذ اللجـنة علماً باحملاوالت اليت قامت هبا الدولة الطرف مؤخراً إلجراء حتريات ومالحقات تتعلق                 -  ٩١
                                                                           ل، لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن عدد عمليات االستجواب واملالحقات اليت                                            حبوادث بيع األطفال وبغاء األطفا    

                                                  وبصفة خاصة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء          . ُ                    ً                                           ُشـرع فـيها ال يزال قليالً للغاية باملقارنة مع حجم املشكلة           
  . ة                                                                          االدعاءات بتواطؤ املوظفني احلكوميني يف االجتار وألن الفساد يعوق فعالية تدابري الوقاي

                                                                                                        مبا أن مصداقية إقامة العدل ضرورية الختاذ تدابري وقائية فعالة، فإن اللجنة حتث الدولة الطرف على                 -  ٩٢
                                 وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة       .                                                                        ضمان التحقيق يف أي اشتباه يف تواطؤ املوظفني احلكوميني واملعاقبة عليه          

                                    سؤولة عن إقامة العدل والسلطات احمللية                                                                الدولـة الطـرف بالتشـجيع على زيادة التنسيق بني السلطات امل       
  .                                               واملنظمات غري احلكومية بشأن تنفيذ التدابري الوقائية

                                                                                                        ويساور اللجنة قلق خاص إزاء تعرض أطفال الشوارع واألطفال األجانب الذين ينتمون إىل أقليات إثنية                -  ٩٣
  .     للخطر

                                ات املستضعفة من األطفال الذين                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص حلالة اجملموع           -  ٩٤
                                                     ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص          .                                           يتعرضون بصفة خاصة خلطر االستغالل واإلساءة     

                                                                                                             مـوارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ برامج محاية حقوق األطفال املستضعفني، مع إيالء اهتمام خاص لتعليمهم                
  .                                 د من االهتمام لتوعية األطفال حبقوقهم                   كما ينبغي إيالء املزي  .                ورعايتهم الصحية
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                                                  ً                                وترحب اللجنة حبمالت بث الوعي يف صفوف اجلمهور، وذلك مثالً من خالل اإلذاعة املستهدفة مباشرة  -  ٩٥
                                  ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألنه مل   .                  ً                                                لألطفال، وكذلك مثالً من خالل املدارس كجزء من خطة العمل الوطنية        

   .                   الوقاية املستهدفة                      يتم حىت اآلن تنفيذ تدابري

                                                                                                      تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري الوقائية املستهدفة والتنسيق مع املنظمات               -  ٩٦
                                                      وبصفة خاصة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء          .                                                   غـري احلكومـية فيما يتعلق بتنفيذ محالت التوعية        

                                                 ال ألغراض جتارية، مبا يف ذلك يف البغاء ويف إنتاج املواد                                          حبـوث بشأن طبيعة ومدى االستغالل اجلنسي لألطف  
  .                                       اإلباحية، لتحديد أسباب هذه املشكلة وحجمها

  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-٦-جيم

              إعمال القانون

                                                                                                 تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة وتعزيز أنشطتها للتعاون الدويل يف جماالت القضاء                 -  ٩٧
                                                                                        حل الضحايا، وذلك هبدف منع ومكافحة بيع األطفال واالجتار هبم، وبغاء األطفال، واستغالل                          والشرطة ولصا 

  .                                                ً                  األطفال يف املواد اإلباحية، وتقدمي معلومات أكثر تفصيالً يف التقرير القادم

  املتابعة ونشر االتفاقية-٧-جيم

        املتابعة

                                            سبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املنا         -  ٩٨
                                                                                                          وذلك من خالل أمور منها إحالة هذه التوصيات إىل الوزارات احلكومية والربملان وسلطات املقاطعات املعنية               

  .                                                      لكي تقوم بدراستها على النحو الواجب واختاذ إجراءات بشأهنا

             نشر االتفاقية

                                                   ق واسع هذا التقرير والردود اخلطية اليت قدمتها                                                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطا          -  ٩٩
                                             اليت اعتمدهتا، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع        )                 املالحظات اخلتامية  (                                         الدولـة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا       

             دون االقتصار   (                                                                                        املـدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت               
   .                                                 رة النقاش والتوعية بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها   إلثا  )      عليها

  التقرير القادم-٨-جيم

                                                                 من الربوتوكول االختياري، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن            ١٢              من املادة     ٢   ً                    عمـالً بأحكام الفقرة      -   ١٠٠
               ب تقدميه مبوجب                                                                                                 تـدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري، يف تقريرها الدوري املقبل الواج             

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٠                           من اتفاقية حقوق الطفل، يف   ٤٤      املادة 
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 املغرب: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٨٥                يف جلسـتها     (CRC/C/OPSA/MAR/1)                                             نظـرت اللجـنة يف تقريـر املغـرب األويل            -   ١٠١
(CRC/C/SR.1085    ٢٧               ، املعقودة يف       ١٢٠ ١                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١١               ، املعقودة يف    

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين

  مقدمة-ألف 

                                                                                                ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وتعرب عن تقديرها للردود اخلطية املقدمة على قائمة       -   ١٠٢
   .                                                  املسائل وللحوار الصريح واملفتوح الذي دار مع وفد خمتص

                                                                                              لجنة الدولة الطرف بأنه تنبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية                ِّ       وتذكِّـر ال   -   ١٠٣
                        والواردة يف الوثيقة        ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ٦                                                                      السـابقة املعـتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف            

CRC/C/15/Add.211.  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                         التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلعمال احلقوق املشمولة بالربوتوكول                                      ترحـب اللجـنة بعـدد من       -   ١٠٤
      قانون  (                                                                                                         االختـياري وتعزيـز محايـتها، مبا يف ذلك التغيريات اليت أدخلتها على أحكام جمموعة القانون اجلنائي                  

                اجلنسية، واالجتار        ِّ                                                                           الـيت جتـرِّم اسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والسياحة اجلنسية، واإلساءة                )           العقوبـات 
  :                      كما ترحب اللجنة مبا يلي  .        باألشخاص

                                                                                        كون الدولة الطرف جهة الوصل للمنطقة العربية األفريقية بشأن متابعة إعالن وخطة عمل يوكوهاما؛  ) أ ( 

                               ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال؛    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣                 إطالق محلة بني عامي   ) ب ( 

      ٥١٩٢                                                    انون احمللي عن طريق نشره يف اجلريدة الرمسية رقم                                            إدراج الربوتوكول االختياري يف الق      ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ٤       املؤرخة 

  .                                   ُ                                إنشاء وحدات متخصصة ضمن جهاز الشرطة ُتعىن باألطفال وباجلرائم اإللكترونية  ) د ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١-جيم

                             تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول

               ً                                                                                    حتـيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تشري إىل إسهام خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية، وكذلك عدة                -   ١٠٥
                                                                                               منظمات غري حكومية، يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، ولكنها تأسف لعدم وجود آليات تسمح بالتقييم الدوري 

  .                                                  لتنفيذه ولعدم كفاية التنسيق بشأن هذه املسألة حىت اآلن
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          االختياري          الربوتوكول                                            على تعزيز وتدعيم التنسيق يف اجملاالت املشمولة ب     الطرف       الدولة          جع اللجنة   تش -   ١٠٦
  .                                                 وعلى إنشاء اآلليات الالزمة إلجراء تقييم دوري لتنفيذه

                  خطة العمل الوطنية

                 ، وهي خطة تستهدف     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥               ً                                         حتيط اللجنة علماً بوضع خطة عمل وطنية خاصة باألطفال للفترة  -   ١٠٧
  .                                                        الفئات الضعيفة، مبن يف ذلك األطفال من ضحايا اإلساءة والعنف    ً أيضاً

                                                             بقطع خطوة إضافية صوب اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية اخلاصة      الطرف       الدولة              توصـي اللجنة   -   ١٠٨
  .                                                     ً      ً  باألطفال ورصد اعتمادات حمددة يف امليزانية لتنفيذها تنفيذاً وافياً

               النشر والتدريب

           الربوتوكول                                   من جهود لتوعية اجلمهور بشأن أحكام      الطرف       الدولة               ديرها ملا تبذله                    تعـرب اللجنة عن تق  -   ١٠٩
                                                 ً                                                  ، وترحـب بوجه خاص بتنظيم دورات تدريبية موجهة حتديداً للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال                          االختـياري 
      إال أن    ).        ة وغريهم                                                                      املعلمون والقضاة وأفراد الشرطة واألطباء واملرشدون االجتماعيون ومنسقو األنشط (        ولصاحلهم 

                                                                                                   اللجنة تشعر بالقلق ألن املعلومات املتعلقة باالستغالل اجلنسي ال تزال غري كافية وألن املعلومات املتعلقة باستغالل 
                                                                  ً                                              األطفـال يف املواد اإلباحية وبيع األطفال تكاد تكون معدومة وألنه توجد أيضاً حاجة إىل توعية اجلمهور لتغيري                  

  .              زاء هذه املسائل                     املواقف وأمناط السلوك إ

           الربوتوكول                                           اختاذ وتعزيز التدابري الرامية إىل نشر أحكام      الطرف       الدولة                        توصـي اللجنة بأن تواصل   -   ١١٠
                                                                                                  بني سكاهنا، وال سيما بني األطفال واآلباء، باستخدام املناهج املدرسية واملواد املناسبة املوضوعة                        االختـياري 

                                                           بوجه خاص بأن تنظر يف إطالق استراتيجية اتصال وطنية           ف    الطر        الدولة               وتوصي اللجنة     .      ً          خصيصـاً لألطفال  
  .                                                                      ملكافحة مجيع أنواع االستغالل واإلساءة والعنف ضد األطفال تشمل محالت إعالم وتوعية

            مجع البيانات

  .                                                                     ُ                  تأسف اللجنة ألن البيانات املتعلقة بالقضايا املشمولة بالربوتوكول مشتتة وال ُتجمع بصورة منهجية -   ١١١

                                             ً       ً                                       للجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية منسقة تنسيقاً مركزياً جلمع وحتليل ونشر البيانات القائمة عن             توصـي ا   -   ١١٢
                        ً                              وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل إجراء البحوث          .                                         ً                 القضـايا املشـمولة بالـربوتوكول واختاذها أساساً للعمل        

  .                            القضايا املشمولة بالربوتوكول                                                           والدراسات املتعمقة بغية مجع أكرب قدر ممكن من البيانات املفصلة عن

                         رصد االعتمادات يف امليزانية

                  تعزى، حسبما جاء         االختياري          الربوتوكول                                                   تأسف اللجنة ألن معظم الصعوبات املصادفة يف تنفيذ أحكام  -   ١١٣
                                                                       ، إىل عـدم كفاية التمويل املرصود ملختلف اإلدارات اليت تعمل على تنفيذ أحكام         الطـرف          الدولـة           يف تقريـر  

  .        االختياري     وكول     الربوت
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              ، مبا يف ذلك            االختياري           الربوتوكول                                       على رصد مزيد من املوارد لتنفيذ             الطرف        الدولة              تشجع اللجنة    -   ١١٤
  .                                                                                           ملنظمات اجملتمع املدين اليت تشارك يف تنفيذه، وعلى تقدمي معلومات أكمل عن هذه املسألة يف تقريرها القادم

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

                                            القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة

                    اليت أضافت جرمية        ٢٠٠٣        يف عام     )                قانون العقوبات  (                                                  ترحـب اللجـنة بتعديل جمموعة القانون اجلنائي          -   ١١٥
                ألطفال والسياحة                                                                             ولكنها تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل استمرار مشكلة بغاء ا             "                    السـياحة اجلنسـية    "

  .                                                                     اجلنسية اليت تستغل الصغار من املغاربة واملهاجرين الوافدين، وال سيما الذكور

                                                    جهودها ملعاجلة مشكلة بغاء األطفال، مبا يف ذلك يف سياق        الطرف        الدولة                           توصـي اللجنة بأن تكثف       -   ١١٦
                       يف ذلك توجيه رسائل حمددة                                                                     السياحة اجلنسية، عن طريق وضع استراتيجية حمددة تستهدف قطاع السياحة، مبا 

  .                                                       عن حقوق الطفل وعن العقوبات املفروضة على املسيئني إىل األطفال

                     تنفيذ القوانني اجلديدة

               ً                                                                                          حتيط اللجنة علماً مع التقدير ببدء نفاذ قوانني جديدة تتصل بعمل األطفال واستغالل األطفال يف املواد                 -   ١١٧
          اليت تتضمن   )                     قانون العقوبات املنقح (                          وعة القانون اجلنائي املنقحة                                        اإلباحية واالجتار باألشخاص، وترحب بإقرار جمم

  .                                                    بيد أن اللجنة تشعر بالقلق للقصور يف تنفيذ هذه القوانني  .       ً                            أحكاماً تتصدى لإلساءة اجلنسية لألطفال

  :                 كما توصيها مبا يلي  .                                ً      ً   بأن تكفل تنفيذ تشريعاهتا تنفيذاً سليماً     الطرف       الدولة            توصي اللجنة  -   ١١٨

                                                                                       نظر يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن التزامات مقدمي خدمات اإلنترنت بغية حظر املواد               ال  ) أ ( 
                                    اإلباحية عن األطفال على شبكة اإلنترنت؛

                                    منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص                                       ً                    تعزيز إطارها التشريعي بأن تصبح طرفاً يف بروتوكول           ) ب ( 
  .    ٢٠٠٠                                       دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام                        املكمل التفاقية األمم املتح                      وخباصة النساء واألطفال

 اجلنائية/ اإلجراءات اجلزائية-٣-جيم

              تسليم املطلوبني

   من   )  ١ ( ٥                                                                                              يسـاور اللجـنة قلـق حيال مدى توافق قوانني الدولة الطرف وممارساهتا مع أحكام املادة                  -   ١١٩
      من   ٣              من املادة     ١                            املشار إليها يف الفقرة                                                      ، وخباصة ما ورد فيها من اعتبار مجيع اجلرائم                االختياري             الـربوتوكول 
  .                             جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها        االختياري          الربوتوكول

                                                                     أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان توافق سياساهتا يف جمال تسليم املطلوبني       الطرف       لدولة        ينبغي ل  -   ١٢٠
  .        االختياري          الربوتوكول     من  ٥                         مع الشروط املبينة يف املادة 
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  حقوق األطفال الضحايا محاية-٤-جيم

                                                  التدابري املعتمدة حلماية حقوق األطفال الضحايا ومصاحلهم

   ِّ                                               ُ                                                 ترحِّـب اللجنة بتعيني قضاة لألحداث يف حماكم الدرجة األوىل وُتعرب عن ارتياحها لتعزيز دور جملس                 -   ١٢١
            غالل األطفال                                                                                    إال أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود آليات تسمح جبمع معلومات عن حاالت است               .           القاصـرين 

  .                                        واإلساءة إليهم ورصد هذه احلاالت واإلبالغ عنها

                             ُ          ً              ُ                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتنشئ نظاماً للرصد واإلبالغ ُيعىن جبميع حاالت استغالل األطفال               -   ١٢٢
                        ً                                   وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل تقدمي معلومات عن أي نشاط   .                                    واإلساءة إليهم إىل جانب آلية للمتابعة

                                             أو القضاء بشأن احلاالت املشمولة بالربوتوكول       /                                                           ن أنشطة التحقيق واملالحقة اليت تقوم هبا أجهزة الشرطة و          م
  .                         االختياري وكذلك عن نتائجها

                                      ُ                                                                    وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء املعلومات اليت ُتفيد أن األطفال من ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول                 -   ١٢٣
                           ُ   َّ              ُ         ُ                     لوصم والتهميش االجتماعي وقد ُيحمَّلون املسؤولية وُيحاكمون وُيودعون يف                      ً                     االختـياري كـثرياً ما يتعرضون ل      

  .                     مراكز احلرمان من احلرية

                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم جترمي وال معاقبة األطفال من ضحايا االستغالل واإلساءة،  -   ١٢٤
  .       ً جتماعياً                                                       واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتاليف وصم هؤالء األطفال وهتميشهم ا

 ُ   ِّ                                                              ُ                                وُترحِّـب اللجـنة بإقامـة وحدات حلماية الطفولة يف اجملتمعات احلضرية والريفية ُيعهد إليها باستقبال         -   ١٢٥
                                                                                                                األطفـال مـن ضـحايا اإلساءة اجلسدية واجلنسية وتقدمي املشورة إليهم، ولكنها تشعر بالقلق لعدم إقامة هذه                  

  .                         الوحدات يف مجيع أرجاء البلد

                                                                                    قدمي املساعدة إىل األطفال الضحايا يف إطار اهلياكل االجتماعية والطبية، مبا يف ذلك                             توصي اللجنة بت   -   ١٢٦
  .                        ُ          ً                                                وحدات محاية الطفولة اليت أُقيمت مؤخراً واليت ينبغي توسيع نطاقها لتشمل مجيع أرجاء البلد

              مارسات احملظورة             ُ   ِّ      ُ                                                          واللجنة، إذ ُترحِّب مبا أُتيح لألطفال من إمكانية تقدمي شكاوى مباشرة إذا تعرضوا للم  -   ١٢٧
   .                          ُ                                                                       مبوجب الربوتوكول االختياري، ُيساورها القلق إزاء ضرورة اختاذ تدابري مالئمة حلماية األطفال الضحايا والشهود

                                                                                        تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل إجراءاهتا بغية محاية األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل  -   ١٢٨
                                                                الدولة الطرف بأن تسترشد يف هذا الصدد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية              كما أهنا توصي   .                 اإلجراءات اجلنائية

                     قرار اجمللس االقتصادي    (                                                                                     املتعلقة بتوفري العدالة يف املسائل اليت تشمل األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها             
  :                                               وينبغي للدولة الطرف، يف مجلة أمور، أن تقوم مبا يلي   ).   ٢٠ /    ٢٠٠٥          واالجتماعي 

ّ     احلـّد     ) أ (  ُ                                                                قدر اإلمكان من ُمثول األطفال ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري أمام                       
                      احملاكم لإلدالء بشهاداهتم؛
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                 ُ                             ُ              َّ             استخدام إجراءات ُتراعي األطفال، مبا يف ذلك توفري غُرف استجواب مصمَّمة لألطفال؛  ) ب ( 

                   ُ    من مصلحة الطفل الفُضلى؛                                     ً                   ضمان إجراء احملاكمات بأسرع ما ميكن عملياً، ما مل يكن التأجيل   ) ج ( 

                                                                                        تـاليف االتصـال املباشر بني األطفال الضحايا والشهود واجلناة املزعومني يف أي مرحلة من                ) د ( 
                       مراحل إجراءات العدالة؛

  .                                                          االستخدام املنهجي للتسجيل الصويت واملرئي إلفادات األطفال الضحايا    ) ه ( 

                     ُ                                   دولة الطرف من صعوبات ُتعزى إىل قيود امليزانية وقلة املوارد                         ً         ُ           وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ُتصادفه ال -   ١٢٩
  .                                                                             البشرية فيما خيص الربامج املتعلقة بإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الضحايا وتعافيهم

                                                                                                   حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية لرصد موارد يف امليزانية تسمح بتوفري خدمات كافية                -   ١٣٠
                                                       ً                                    مبا يف ذلك تعافيهم اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً وإعادهتم إىل الوطن عند                              لألطفال الضحايا، 

                        ً                                              ِّ                      وينـبغي للدولـة الطرف أيضاً أن تقدم املساعدة إىل املنظمات غري احلكومية اليت توفِّر خدمات              .          االقتضـاء 
  .                                                            املشورة والتعايف وإعادة اإلدماج لألطفال من ضحايا اإلساءة واالستغالل

  ِّ                                                                                          رحِّـب اللجـنة بقيام املرصد الوطين حلقوق الطفل بتخصيص خط هاتفي جماين يعمل على مدار                  وت -   ١٣١
              ُ                                                       ويف هذا الصدد، ُتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف األطفال بوجود            .                                  السـاعة ملساعدة األطفال الضحايا    

           ُ     حلكومية اليت ُتعىن                                                                                   خـط املساعدة هذا وإمكانية استعماله، وتيسري التعاون بني خط املساعدة واملنظمات غري ا      
  .                                                             باألطفال وأجهزة الشرطة والعاملني يف جمال الصحة واملرشدين االجتماعيني

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

      املنـع

          ل الشوارع                                                                                     تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء األوضاع الصعبة اليت تعيشها فئات معينة من األطفال، مثل أطفا    -   ١٣٢
ُ                     واألطفال العاملني وخادمات املنازل واخلادمات الصغريات واألطفال املهاجرين واملتَّجر هبم، وهي فئات ُمعرضة                               َّ                                                                     

  .                           بوجه خاص جلميع أشكال االستغالل

              ُ   ِّ                                                                                          إن اللجنة، إذ ُتكرِّر الشواغل والتوصيات اليت أعربت عنها يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري                 -   ١٣٣
  ُ                      ُ                        ، ُتوصي الدولة الطرف بأن ُتويل عناية خاصة         )  ٦١-  ٦٠             ، الفقرتان   CRC/C/15/Add.211 (              لدولة الطرف             الـثاين ل  

                              ويف هذا الصدد، توصي اللجنة       .                                                                           حلالـة الفـئات الضعيفة من األطفال املعرضني بوجه خاص لالستغالل واإلساءة           
                                      وق األطفال الضعفاء، مع إيالء عناية                       ُ   ِّ                                                            الدولة الطرف بأن ُتخصِّص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ برامج محاية حق           

  .           ً                                                وينبغي أيضاً إيالء مزيد من االهتمام لتوعية هؤالء األطفال حبقوقهم  .                           خاصة لتعليمهم ورعاية صحتهم

                                                                                          وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستحدث مشاريع ترمي إىل احلد من الفقر بالتعاون مع مكتب برنامج    -   ١٣٤
                                   إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء        .                                          ب واجملتمع املدين وعدة منظمات غري حكومية                                       األمـم املـتحدة اإلمنائي يف املغر      

  .                                                                              الصعوبات الناشئة عن قلة التنسيق بني هذه املشاريع وعدم كفاية املوارد املالية املتاحة
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ٍ                                                                          ُتوصـي اللجنة بإيالء اهتمام كاٍف، مبا يف ذلك على املستوى املايل، للمشاريع الرامية إىل التصدي                 -   ١٣٥                            ُ
                                                        ُ                                    لفقر، الذي يعد أحد األسباب الرئيسية جلميع أشكال االستغالل، وُتشجع الدولة الطرف على اعتماد سياسة  ل

  .                  شاملة ملكافحة الفقر

    ِّ                                                                                    وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل إعالم األطفال وآبائهم ومجيع األفراد  -   ١٣٦
                                                                 شريعية وغري التشريعية والسياسات والربامج املعتمدة ملنع اجلرائم                                                   املعنـيني حبماية حقوق الطفل بالتدابري الت      

  .                                املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون على املستوى الدويل-دال 

             محاية الضحايا

   ِّ                                                                                             تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة مثل منظمة               -   ١٣٧
                                                                         واملنظمات غري احلكومية الدولية مثل املنظمة الدولية إلهناء بغاء األطفال            )          اليونيسيف (                    م املتحدة للطفولة       األم

                                                                                                      واسـتغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، من أجل إصالح التشريعات ذات الصلة                
  .                                  وجعلها متفقة مع الربوتوكول االختياري

              إنفاذ القوانني

               ً                                                                                         حيط اللجنة علماً مع التقدير باالتفاقات الثنائية العديدة اليت وقعتها الدولة الطرف مع دول أخرى                ُ ُت -   ١٣٨
    ِّ                                                                            وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع وكاالت إنفاذ القوانني يف              .                             يف مـيدان التعاون القضائي    

  .   اري                                                      الدول اليت تواجه مشاكل يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختي

  املتابعة والنشر-هاء 

        املتابعة

ُ                                                                                  ً     ً                 ُتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً،               -   ١٣٩
                                                                                                        بوسـائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان وإىل احلكومات والربملانات احمللية، حسب               

  .                                 فيها وتواصل اختاذ اإلجراءات املناسبة                  االقتضاء، لكي تنظر 

      النشر

                                                  َّ                                        توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية املقدَّمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة  -   ١٤٠
                                                                                   اليت اعتمدهتا على نطاق واسع لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب              )                 املالحظات اخلتامية  (

               ، إلثارة النقاش  )                 دون االقتصار عليها (                                               ملهنـية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت                واجلمعـيات ا  
  .                                          والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده



CRC/C/41/3 
Page 27 

  التقرير القادم-واو 

                                 ُ                                         ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات إضافية عن تنفيذ              ١٢              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة    -   ١٤١
         كانون    ٢٠                                          َّ                                                  وكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم املقرَّر تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل قبل                   الربوت
  .             من االتفاقية  ٤٤     ً          وفقاً للمادة     ٢٠٠٩      يناير  /     الثاين

 بريو: املالحظات اخلتامية

      ١٠٨٩    و     ١٠٨٧               ، يف جلستيها     )CRC/C/125/Add.6 (                                                  نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لبريو          -   ١٤٢
                      ، واعتمدت يف جلستها        ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٢               املعقودتـني يف      ) SR.1089    و CRC/C/SR.1087        انظـر    (

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧            املعقودة يف     ١١٢٠

  مقدمة-ألف 

                 فصلة على قائمة                                                                                            ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف وبالردود اخلطية امل             -   ١٤٣
                  كما ترحب باحلوار     .                                                              ، ما أتاح للجنة فهم وضع األطفال يف الدولة الطرف بوضوح           )CRC/C/Q/PER/3 (        املسائل  

  .                                                 الصريح واملنفتح مع وفد رفيع املستوى ممثل لعدة قطاعات

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

  : ي                 ترحب اللجنة مبا يل -   ١٤٤

  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٢                                                اعتماد خطة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة   ) أ ( 

  ؛    ٢٠٠٥                                                              اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن منع عمل األطفال واستئصاله، يف عام   ) ب ( 

  ؛    ٢٠٠١                                                                وضع الربنامج الوطين من أجل القضاء على العنف اجلنسي والعائلي، يف عام   ) ج ( 

  ؛    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤           فقر للفترة                           اعتماد خطة العمل ملكافحة ال  ) د ( 

  .                                 ً  الذي يرمي إىل دعم أشد األسر حرماناً    ٢٠٠٥     لعام   "    ً         معاً متضامنني "                 اإلعالن عن الربنامج     ) ه ( 

  :                                          كما تود اللجنة الترحيب بالتصديق على ما يلي -   ١٤٥

                                                                                            الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل املتعلقان باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة             ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٨                                                            وببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

  ؛    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٤                                                                االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف   ) ب ( 
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        بشأن     ١٨٢     رقم                                      بشأن احلد األدىن لسن االستخدام و         ١٣٨                                        اتفاقيـتا منظمة العمل الدولية رقم         ) ج ( 
    ١٠       ويف       ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣                                                                     حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه، يف           

              على التوايل؛    ٢٠٠٢      يناير  /           كانون الثاين

                                                                                         بـروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية              ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣                             ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف                  األمم املتحدة ملكافح

  .    ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠                                            نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف     ) ه ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 )ة من االتفاقي٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

                       التوصيات السابقة للجنة

               اليت قدمتها بعد   ) CRC/C/15/Add.120 (                                                     تالحظ اللجنة أن بعض أوجه القلق اليت عربت عنها والتوصيات  -   ١٤٦
                         بيد أهنا تأسف ألن بعض أوجه   .       قد حبثت  ) CRC/C/65/Add.8 (                                            أن نظرت يف التقرير املرحلي الثاين للدولة الطرف 

                      ً         ً                                       قدمتها مل تبحث إال ملاماً أو جزئياً، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، تلك املتعلقة                                 القلق اليت عربت عنها والتوصيات اليت
                   وعدم التمييز وختصيص   ) Ente Rector   (                                                        جلـنة تنسيق النظام الوطين للرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني          بـتعزيز  

                             خارجها والتفاوتات اإلقليمية                                                                                     املوارد واحترام آراء الطفل واالعتداء البدين واجلنسي على األطفال داخل األسرة و           
                                                            ً                                                 يف احلصـول على خدمات الرعاية الصحية وانسداد أبواب التعليم نسبياً أمام أطفال السكان األصليني واستغالل               

  .               ً                         األطفال اقتصادياً وإدارة شؤون قضاء األحداث

          وت عليها          اليت انط              التوصيات    بحث    ل     الزمة                                                        حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري ال          و -   ١٤٧
                          القيام باملتابعة املناسبة         وعلى                          واليت مل تنفذ بعد،               دوري الثاين                                                  املالحظـات اخلتامـية املقدمـة بشأن التقرير ال        

  .  لث                                          املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا     هذه                 لتوصيات الواردة يف ل

                 التشريع والتنفيذ

                          وعربت عن قلقها باخلصوص إزاء   .               ية مع االتفاقية                                              تالحظ اللجنة استمرار تضارب البعض من القوانني احملل -   ١٤٨
                   الذي ينص على أن      )    ٨٩٩             املرسوم رقم      " (                العصابات املؤذية  "                                                   مـواد قـانون األطفـال واملراهقني اليت تشري إىل           

                                                                                            سـنة املخالفني هلذا القانون قد حيرمون من حريتهم ملدة تصل إىل ست سنوات، وإزاء ما                   ١٨               األشـخاص دون    
  .     ٢٨١٩٠    رقم   "     تسول              مشروع قانون ال "     يسمى 

                                                                                   ً                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها قصد ضمان متشي قانوهنا احمللي مع االتفاقية متشياً                -   ١٤٩
   ".               العصابات املؤذية "                                  واملادة من قانون األطفال اليت تشري إىل   "                   مشروع قانون التسول "    ً                كامالً وتنظر يف إلغاء 
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      ٢٠٠٣       أغسطس   /                                          صاحلة الذي قدم إىل رئيس اجلمهورية يف آب                                                وترحـب اللجنة بتقرير جلنة احلقيقة وامل       -   ١٥٠
                                              بيد أهنا تشعر بالقلق ألن التوصيات مل تطبق          .                                                                 وحبقيقة أن من توصياته وضع خطة متكاملة لتعويض ضحايا العنف         

  .         ً                                                       سوى جزئياً وأنه مل حيصل على تعويضات حىت اآلن سوى عدد قليل من الضحايا

                                                            الطرف على النحو املالئم والفعلي مجيع توصيات جلنة احلقيقة                                                 وتوصـي اللجـنة بـأن تنفذ الدولة          -   ١٥١
                                                                                               واملصاحلة، ال سيما تلك املتعلقة خبطة التعويضات املتكاملة لفائدة ضحايا العنف، وإيالء اهتمام خاص لعواقب 

  .                           النـزاعات املسلحة على األطفال

                  خطة العمل الوطنية

                     لألطفال واملراهقني،       ٢٠١٠-    ٢٠٠٢               لعمل الوطنية                                                         يف الوقـت الـذي ترحب فيه اللجنة باعتماد خطة ا           -   ١٥٢
                                                                            ُ                        وبإنشاء جلنة متثل قطاعات متعددة من أجل رصدها وتنفيذها، فإهنا تشعر بالقلق ألنه مل ُتخصص أي ميزانية لتنفيذ 

  .                                                                            خطة العمل وألن اجملتمع املدين، مبا فيه منظمات األطفال، ليس هلا أي دور داخل جلنة الرصد

                                                                                    توفر الدولة الطرف املوارد الالزمة على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل تنفيذ                               وتوصي اللجنة بأن   -   ١٥٣
                      ً     ً                                 لألطفال واملراهقني تنفيذاً فعاالً هبدف إعمال مبادئ االتفاقية          )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٢ (                           خطـة العمـل الوطنـية       

                اليت اعتمدهتا    "                  عامل يليق باألطفال   "                               ً                                                وأحكامهـا، آخـذة يف اعتبارها أموراً من بينها الوثيقة اخلتامية املعنونة             
                                      كما توصي اللجنة بتمثيل اجملتمع املدين، مبا   .     ٢٠٠٢     مايو  /                                               اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعقودة يف أيار

   .                                  فيه منظمات األطفال، داخل جلنة الرصد

        التنسيق

  ً                راً، نزلت مرتبة                                                                                              تشعر اللجنة بالقلق ألنه بسبب إعادة هيكلة وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية مؤخ             -   ١٥٤
                                                                                                              املديرية العامة لشؤون األطفال واملراهقني لتصبح وحدة فرعية داخل وحدة جديدة معنية باألسرة واجملتمع احمللي،               
  .               ً                                                                                        ما قد يؤثر سلباً على إمكاناهتا وفعاليتها يف تنسيق األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات احلكومية

                                                                           ختول الدولة الطرف املديرية العامة لشؤون األطفال واملراهقني والية مناسبة                                  وتوصـي اللجـنة بأن       -   ١٥٥
                                      ّ              ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص لالّمركزية         .                                                         لتمكيـنها من تنسيق األنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية       

                 نسيق الفعال بني                                                                                                 حبيـث تصـبح فعلية من جهة املوارد املالية والبشرية والوظائف وتعزيز املكانة ولضمان الت              
  .                اهليئات الالمركزية

                                                                                                    كمـا تشعر اللجنة بالقلق ألن جلنة املدافعني عن األطفال واملراهقني املنشأة على الصعيد البلدي ال متلك             -   ١٥٦
  .                                              املوارد البشرية واملالية الكافية للعمل كما ينبغي

                                  مبنهجية برامج تدريبية يف جمال                                                                          وتوصـي اللجنة بأن تنظم املديرية العامة لشؤون األطفال واملراهقني          -   ١٥٧
                                                                              على الصعيد البلدي وإمدادهم باملوارد املالية الكافية من كل من امليزانية             "        املدافعني "                       حقـوق الطفل لفائدة     

  .                             الوطنية وصناديق التعاون الدويل
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             الرصد املستقل

  . ل                                                                        تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود ديوان مظامل مكرس بالذات لرصد تنفيذ حقوق الطف -   ١٥٨

                                                                                                 وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء ديوان مظامل خاص باألطفال على املستوى الوطين                -   ١٥٩
                                           كما توصي بأن يكون لديوان املظامل والية تسمح     .                                                             لـه وظائف تنسيق ومزود باملوارد البشرية واملالية الكافية       

                ويف هذا الصدد،     .                     مصلحة الطفل وبسرعة                                                                      لـه بالنظر يف الشكاوى اليت يتلقاها من األطفال على حنو يراعي             
       ومبادئ   )     ٢٠٠٢ (                                         بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        ٢                                                  تسترعي اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم        

   ).   ١٣٤ /  ٤٨                        مرفق قرار اجلمعية العامة  (      باريس 

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                          ملرصودة لألطفال وتنفيذها ال يكفيان رغم النمو                                                   تشعر اللجنة بالقلق ألن املخصصات من امليزانية احلالية ا -   ١٦٠
  .                                                    ورغم إدراج قضايا األطفال يف األولويات السياساتية        )     ٢٠٠٥    و     ٢٠٠١                 يف املائة بني       ٢٤ (                     املطـرد يف االقتصاد     

ّ                        عالوة على ذلك، إذا كانت اللجنة ترحب بوضع معايري دنيا للميزنة، فإهنا تشعر بالقلق ألن بعض ما خّصص يف                                                                                                            
                                          من حيث نسبة امليزانية إىل الناتج احمللي        (  ً                                                          راً للتعليم والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات قد اخنفض                       امليزانية مؤخ 

  .                                                        ً                     وألن بعض خمصصات امليزانية لفئات حمددة من األطفال مل تصرف خالصةً هلذه الفئات املستهدفة  )      اإلمجايل

                                   اقية، بزيادة خمصصات امليزانية من                من االتف   ٤                                                        وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للمادة          -   ١٦١
                                                                                                           أجـل إعمـال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وإيالء األولوية لتخصيص موارد من امليزانية لضمان إعمال                 
                                                                                                         احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية جلميع األطفال، ال سيما األطفال املنتمون إىل الفئات احملرومة               

  .    صليني                          اقتصاديا، كأطفال السكان األ

            مجع البيانات

                                                                                            فـيما ترحب اللجنة بوجود إحصاءات ومعلومات ختللت التقرير والردود اخلطية، فإهنا تشعر بالقلق ألن     -   ١٦٢
                                                                                                           املعلومـات عن األطفال املعوقني وأطفال السكان األصليني حمدودة وألنه ال يوجد نظام مركزي إلدارة البيانات                

  .                                                           ة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني ويف برامج وخطط اجتماعية أخرى                                لرصد التقدم يف املؤشرات احملددة يف خط

                                                                                                 وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها من أجل وضع نظام شامل جلمع البيانات                -   ١٦٣
                                                    سنة وتصنف حسب فئات األطفال الذين حيتاجون إىل           ١٨                                                 بشـأن تنفيذ االتفاقية تشمل مجيع األطفال دون         

                                                                                               مبن فيهم أطفال السكان األصليني واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات واألطفال الذين يعيشون                         محاية خاصة، 
                                            واألطفال املعوقون واألطفال الذين يعيشون يف                                                                   أو يعملـون يف الشوارع واألطفال الذين يعملون يف املنازل           

  .      مؤسسات

             نشر االتفاقية /       التدريب

  .               أو نشر االتفاقية /   ب و                                    تأسف اللجنة لندرة املعلومات عن التدري -   ١٦٤
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                                                                                                      وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل نشر االتفاقية يف مجيع أحناء البلد على حنو                  -   ١٦٥
   .                                                                                 منهجي ودائم وإذكاء الوعي مببادئها وأحكامها، ال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم والوالدين

          أو إذكاء   /                                       من أجل توفري ما يكفي من التدريب و                                                               كمـا تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها           -   ١٦٦
                                                                                                              الوعي بصفة منهجية حبقوق الطفل بالنسبة جملموعات املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، ال سيما املوظفون                
                                                                                                            املسـؤولون عن إنفاذ القانون والربملانيون والقضاة واحملامون وموظفو الصحة واحلكومات احمللية ووسائط اإلعالم              

   .                                                                           ملون يف احلقل االجتماعي واملدرسون واملسؤولون عن إدارة املدارس وغريهم، حسب االقتضاء     والعا

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                                         تشـعر اللجنة بالقلق الستمرار وجود التمييز الفعلي إزاء بعض الفئات املستضعفة مثل األطفال املعوقني                -   ١٦٧
                                                                                                         السكان األصليني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية واألطفال الذين يعملون أو يعيشون                      وأطفال  

  .         يف الشوارع

          تضمن مبدأ                                                                                وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت    -   ١٦٨
                         ستباقية شاملة للقضاء على  ا           استراتيجية                  قية، وبأن تعتمد          من االتفا ٢                                       عدم التمييز واالمتثال التام ألحكام املادة 

  .                  يف مجيع أحناء البلد                الفئات الضعيفة  حبق                  مجيع أشكال التمييز 

        التدابري                                                                الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن  إىل         اللجنة    طلب ت    كما  -   ١٦٩
                                      وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي                 ها متابعة إلعالن        اليت وضعت و                                   والربامج املتصلة باتفاقية حقوق الطفل 
  ،     ٢٠٠١                                                          وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف عام                                                  ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري    

   ).             أهداف التعليم (            من االتفاقية   )  ١ (  ٢٩      املادة      بشأن    ١          العام رقم                         وأن تراعي تعليق اللجنة

                  مصاحل الطفل الفضلى

ّ                                                    على حني ترحب اللجنة حبقيقة أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مكّرس يف املادة الثامنة من قانون األطفال                  -   ١٧٠                                                      
                                                                                                                 واملراهقني، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ ال يطبق بالكامل على أرض الواقع، كما يف ختصيص املوارد لألطفال                  

  .           إقامة العدل                                                  ويف القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة ومراجعتها ويف 

                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل                  و -   ١٧١
           ً      ً                                    ً                                             الفضلى فهماً مالئماً وإدماجه يف مجيع األحكام القانونية، فضالً عن القرارات القضائية واإلدارية ويف املشاريع 

   .               اشر على األطفال                                        والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري مباشر وغري مب
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                  احترام آراء الطفل

                                                                                                            تالحـظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل يف املدرسة، لكنها تظل قلقة                  -   ١٧٢
         كما تشعر   .                                                                                       إزاء مشاركتهم احملدودة حىت اآلن يف القضايا اليت متسهم، ال سيما يف األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي    

                                                                                                    لقلق إزاء التقارير اليت تفيد أن األطفال ال يؤخذون يف احلسبان يف قرارات السلطات احمللية، ما يضر                            اللجـنة بـا   
  .                          بالفئات املستضعفة من األطفال

                                                                                         وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وتيسر وتنفذ على أرض الواقع، داخل األسرة ويف املدرسة       -   ١٧٣
                                                           اإلجراءات القضائية واإلدارية، مبدأ احترام آراء األطفال وكذا                                        واجملتمع احمللي وغري ذلك من املؤسسات ويف      

  .             من االتفاقية  ١٢                                   ً         مشاركتهم يف مجيع األمور اليت متسهم، طبقاً للمادة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

        بيد أهنا   .                                              الطرف من جهود كبرية يف سبيل تسجيل مجيع املواليد                                      تعرب اللجنة عن تقديرها ملا تبذله الدولة -   ١٧٤
               ً                                  ً                            يف املائة تقريباً من األطفال هم حىت اآلن غري مسجلني وفقاً لألصول يف نظام السجل         ١٥                        تشـعر بـالقلق لكون      

  .                                                       املدين، ومعظمهم من أطفال املناطق الريفية والنائية من البلد

                                                            الدولة الطرف على أن تضع على قائمة األولويات تسجيل                                                وتكـرر اللجنة توصيتها السابقة وحتث      -   ١٧٥
    ضوء   يف                                                                                    والدات مجيع األطفال على الفور وتدعم وتيسر تسجيل األطفال الذين مل يسجلوا عند الوالدة، على 

                                                      ِّ                           وبوجه خاص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحديث مكتب املسجِّل وضمان تشغيله              .                من االتفاقية   ٧       املادة  
                                                                                 ً              و مناسب، بطرق من بينها تزويده باملوارد املالية الالزمة واملوظفني األكفاء واملدربني تدريباً                              وصـيانته على حن   

  .    ً                                                  جيداً وجعل سبيل الوصول إىل النظام أيسر يف مجيع أحناء البلد

  البيئـة األسريـة والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

  من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٨ من املادة ٤ والفقرة ،٢٥إىل 

                                 الرعاية األسرية ومسؤولية الوالدين

                                                                                                    ترحـب اللجنة بأن أحد أهداف خطة العمل الوطنية مساعدة اآلباء على االضطالع مبسؤوليتهم، لكنها                -   ١٧٦
  .                                                                    ً تشعر بالقلق إزاء عدم وجود جمموعة من تدابري الدعم والتمكني ألشد األسر ضعفاً

                                                                                                   وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتوفري الدعم الالزم لألسر املستضعفة بواسطة أمور               -   ١٧٧
                                                                                                              منها زيادة امليزانية من أجل املساعدة املالية وغريها من أنواع املساعدة، مبا فيها تقدمي املشورة إىل تلك األسر             

  .          والتمكني هلا
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                الرعاية البديلة

                       كما أهنا تشعر بالقلق      .                                      ً                  ن إيداع األطفال يف مؤسسة ال يستعمل دائماً كمالذ أخري                                تشعر اللجنة بالقلق أل    -   ١٧٨
                                                                                                        هلشاشة وضع بعض مؤسسات رعاية األطفال احملرومني من أسرهم بشكل مؤقت أو دائم وحملدودية سعتها اليت ال                 

                     اية يف أطر بديلة تشبه                                                                                      تكفي الستقبال مجيع األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية بديلة والذين ال ميكن أن حيظوا برع         
  .             اإلطار العائلي

                                                                                              وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إتاحة مؤسسات مالئمة لرعاية األطفال عندما يكون إيداع           -   ١٧٩
                   كما توصي بأن تعترف   .                                     ً                                    األطفال احملرومني من الوسط العائلي مؤقتاً أو بصفة دائمة يف مؤسسة هو املالذ األخري

                                            ً                                        الذين يعيشون يف مؤسسات يف أن يعاد النظر دورياً يف املعاملة اليت يعاملون هبا                                         الدولـة الطرف حبق األطفال    
    ً                                وفضالً عن ذلك، ينبغي توفري آلية لتقدمي   .                                                             ومجـيع الظـروف األخـرى املتعلقة بإقامتهم يف تلك املؤسسات         

  .                                              الشكاوى وتيسري جلوء األطفال املقيمني يف مؤسسات إليها

          املعاملة                            العنف واالعتداء واإلمهال وإساءة

                                                                                             رغم التدابري املتخذة يف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق النتشار العنف املرتيل واالعتداء على األطفال، مبا  -   ١٨٠
  .                                                                                      يف ذلك االعتداء اجلنسي، يف اجملتمع وألن القانون اجلنائي ال يوفر محاية كافية من أشكال االعتداء هذه

  :                           جهودها من أجل حتقيق ما يلي                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز -   ١٨١

                                             منع إساءة معاملة األطفال داخل األسرة ومكافحته؛  ) أ ( 

                                                                                 تعزيز آليات رصد مدى العنف واإليذاء أو االعتداء واإلمهال أو إساءة املعاملة أو االستغالل،   ) ب ( 
           ري املؤسسية؛                                                    ، مبا يف ذلك داخل األسر واملدارس ودور الرعاية املؤسسية وغ  ١٩                    املشار إليها يف املادة 

                           ً                                             إدراج األحكام املتعلقة حتديداً بأشكال العنف واالعتداء هذه يف القانون اجلنائي؛  ) ج ( 

  ) Teléfono Anar   " (              تيليوفونو أنار "                                                 توسـيع نطاق خدمة املساعدة اهلاتفية اجملانية لألطفال،    ) د ( 
  .                                                   لكي تصل إىل األطفال يف املناطق النائية يف مجيع أحناء البالد

                                                                                                إطـار الدراسة املعمقة اليت أعدها األمني العام بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي                   ويف   -   ١٨٢
                                                                         ، تسلم اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية الواردة من الدولة الطرف             ات            ُ                       الصـلة الـذي أُرسـل إىل احلكوم       

   إىل       مايو /      أيار  ٣٠             يف الفترة من                                                                   ومبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى املعقودة يف األرجنتني 
   من                    املشاورة اإلقليمية                    ما توصلت إليه                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم          .    ٢٠٠٥       يونيه /         حزيران  ١

ٍ                            ن محاية كل طفٍل من مجيع أشكال العنف         ا  ضم ل                               ، باالشتراك مع اجملتمع املدين،               الالزمة       جراءات  اإل      الختاذ         نتائج               
                         ً                  وعند االقتضاء حمدودة زمنياً ملنع العنف        ،                            الالزم الختاذ إجراءات ملموسة             الزخم        توليد    ، و     عقلي             اجلسدي أو ال  

  .                             واالستغالل املذكورين والتصدي هلما
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               العقوبة اجلسدية

                                                                                اللجنة باألحكام القانونية القائمة حلظر العقوبة اجلسدية يف كل من القانون اجلنائي ويف            على حني ترحب -   ١٨٣
                                                                        لقها ألن العقوبة اجلسدية قانونية يف البيت ومتارس على نطاق واسع يف                                ، فإهنا تعرب عن ق         ٢٦٢٦٠              القانون رقم   

        اللجنة،       تشعر                   عالوة على ذلك،      .                                                                             اجملتمع بوصفها وسيلة من وسائل التأديب املقبولة يف كل من األسرة واملدرسة           
  .           يب والتربية                                                      ن أن األطفال أنفسهم يرون هذه املمارسة وسيلة طبيعية للتأد                           ً   ّ  بالقلق ألن استقصاء جرى مؤخراً بّي

                                          حيظر صراحة مجيع أشكال العقوبة اجلسدية                                                      ً          وتوصـي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تشريعاً         -   ١٨٤
                      محالت توعية وتثقيف                                    ً      وينبغي أن تنظم الدولة الطرف أيضاً       .                   ، مبا فيها البيت       وساط                 ألطفال يف مجيع األ           عـلى ا  

   .                                           ة والتربية غري العنيفة والقائمة على املشاركة                                                 عامة ملكافحة العقوبة اجلسدية والترويج ألساليب الرعاي

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                  وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية وحبمالت                                                          ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين إلدماج املعوقني يف        -   ١٨٥
                               بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء        .   هم                     والتحيز يف احلكم علي                                                            توعية اجلمهور بأخطار هتميش املعوقني، مبن فيهم األطفال،         

    نية                                                                                                            الوضـع العـام لألطفال املعوقني يف البلد الذين ال يزالون يتعرضون للتمييز وإزاء املعلومات اليت تفيد وجود ب          
  .                   اسية حمدودة لرعايتهم  أس

  :                                                                                       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تستمر يف العمل على ما يلي -   ١٨٦

                                                                                  ضمان مراعاة السياسات واملمارسات املتصلة باألطفال املعوقني للقواعد املوحدة بشأن حتقيق       ) أ ( 
                                                      والتوصية اليت اعتمدهتا اللجنة يوم مناقشتها العامة         )   ٩٦ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                         تكـافؤ الفرص للمعوقني     

  ؛ )CRC/C/69     انظر    " (             األطفال املعوقني "     بشأن 

                                                                                 متابعة اجلهود املبذولة من أجل ضمان متتع األطفال املعوقني باالندماج التام، مبا يف ذلك نظام   ) ب ( 
    ية؛                                                           التعليم العام واملشاركة يف األنشطة االجتماعية والثقافية والرياض

               وموارد مالية،    )                       أي املتخصصني يف اإلعاقة    (                                                   بذل املزيد من اجلهود لتوفري ما يلزم من مهنيني            ) ج ( 
                                                             برامج إعادة التأهيل اجملتمعية وإعادة اإلدماج االجتماعي،               نطاق                                         خاصة على املستوى احمللي، وتعزيز وتوسيع     

                              مبا يف ذلك جمموعات دعم الوالدين؛

  .                                امة هبدف تغيري مواقف الناس السلبية                     تدعيم محالت التوعية الع  ) د ( 
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                     الصحة واخلدمات الصحية

  :                              تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي -   ١٨٧

                                                           واخلدمات الصحية، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية من البالد،                             عدم كفاية ما يتاح من املرافق   ) أ ( 
  ؛                                     تفاوت يف مستوى الرعاية الصحية اليت توفر            ما ينجم عنه 

        مرتفعة                                                                 معدالت وفيات األمهات والرضع واألطفال دون سن اخلامسة، رغم بعض التحسن،       بقاء  ) ب ( 
                   يف أمريكا الالتينية؛              يعترب من أعالها        ً  ارتفاعاً 

                  ً      ً                                       وفقر الدم انتشاراً واسعاً، ال سيما بني فئات خاصة من السكان األصليني؛  )  ب (                      انتشار االلتهاب الكبدي   ) ج ( 

                                                             رية من الفقراء ومن يعيشون يف فقر مدقع، مبن فيهم النساء                        أن نسـبة كب                           ورود تقاريـر تفـيد        ) د ( 
  ؛ "                      اخلدمات الصحية املتكاملة "                   سنة، غري منخرطة يف   ١٨            واألطفال دون 

                              ُ                                                                    عـلى الرغم من شىت الربامج اليت اضطُلع هبا يف هذا الصدد، مبا فيها الربنامج الوطين للمساعدة                     ) ه ( 
                                             يف املائة من األطفال دون سنتني ال يزالون          ٣٢                      سنوات من العمر و     ٥                              يف املائة من األطفال دون         ٢٥                الغذائية، فإن   

  .                     يعانون سوء تغذية مزمن

  :                                         وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -   ١٨٨

                                                                                       توفـري الـرعاية الصحية واخلدمات الصحية األساسية جلميع األطفال يف مجيع أحناء البالد                ) أ ( 
                                                    ة، مع التركيز بوجه خاص على املناطق الريفية والنائية؛                                  واالستمرار يف معاجلة مشكلة سوء التغذي

                                                                                        تعزيـز جهودها ملعاجلة مسألة وفيات الرضع واألطفال واألمهات يف مجيع أحناء البالد على                ) ب ( 
              وجه االستعجال؛

                                              املوجهة إىل األسر الفقرية أو اليت تعيش يف فقر مدقع؛  "                     خدمات الصحة املتكاملة "           توسيع نطاق   ) ج ( 

     ، مبا  ) ب (                                                                    ء اهتمام خاص ملشكلة اجملتمعات احمللية األصلية املصابة بوباء االلتهاب الكبدي    إيال  ) د ( 
ّ   يف ذلك التعجيل بتلقيح املواليد الرّضع                                 .  

                ً     ّ                                                                                   وحتـيط اللجنة علماً مبا عّبر عنه املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من                    -   ١٨٩
                  ً                                                          الدولة الطرف مؤخراً، من قلق خبصوص األثر احملتمل أن يترتب على اتفاقات                                                   الصـحة البدنية والعقلية الذي زار       

                                                                                                                الـتجارة الثنائـية يف حصـول بعض األفراد والفئات على األدوية األساسية بأسعار معقولة، مبا فيها مضادات                  
      اإليدز /      البشري                                                           بالنسـبة إىل األشـخاص املصـابني بفـريوس نقـص املناعة                                          فريوسـات النسـخ العكسـي       

) E/CN.4/2005/51/Add.3.(   
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                                        ً                                                            وتوصـي اللجـنة بأن تأخذ الدولة الطرف دائماً يف احلسبان التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان عند                  -   ١٩٠
                                                                                                                التفاوض بشأن االتفاقات التجارية، ال سيما فيما يتعلق باألثر احملتمل لالتفاقات التجارية على التمتع الكامل               

  .            باحلق يف الصحة

              الصحة البيئية

                                                                                                للجـنة بالقلق إزاء مشاكل الصحة البيئية النامجة عن نقص إمكانات احلصول على املاء الصاحل                        تشـعر ا   -   ١٩١
                                                                                  ً                     للشرب واإلصحاح غري الكايف والتلوث الذي حتدثه الصناعات االستخراجية، وهي عوامل تؤثر أساساً يف صحة               

  .                                      ومعيشة الفئات املستضعفة، مبا فيها األطفال

                                                               املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن                صية                                 وتكرر اللجنة التأكيد على تو     -   ١٩٢
                                                            ً      ً       ً                                      من الصحة البدنية والعقلية ومؤداها أن جتري الدولة الطرف تقييماً مستقالً وقائماً على احلقوق لألثر البيئي                

       على                                                                                                        واالجـتماعي قبل وضع أي مشروع تعدين أو غريه من املشاريع الصناعية اليت قد تكون هلا آثار ضارة                 
                                                                                كما توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتوفري اإلصحاح واملاء الصاحل للشرب              .                     حق األطفال يف الصحة   

  .                                                              املأمون جلميع الناس، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية

            صحة املراهقني

  .                                 لالئي يتوفاهن املوت نتيجة اإلجهاض                                                                                 تشـعر اللجنة بالقلق إزاء معدل املراهقات احلوامل املرتفع وعدد املراهقات ا            -   ١٩٣
  .                                                                                             كما أن اللجنة تشعر بالقلق لنقص خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، ولعدم كفاية املوارد يف هذين القطاعني

                                                                                                     وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، آخذة يف االعتبار تعليق اللجنة العام بشأن صحة املراهقني                -   ١٩٤
                                                   ، حصول مجيع املراهقات على خدمات الصحة اإلجنابية، وتنظم  )CRC/GC/2003/4 (  ة                      ومنائهم يف إطار االتفاقي

                                                                                                        محالت توعية من أجل إعالم املراهقات متام اإلعالم حبقوق الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك الوقاية من األمراض                 
                    ملعاجلة قضية وفاة                                                            كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة          .              ً                   املـنقولة جنسـياً واحلمل املبكر     

  .                     املراهقات نتيجة اإلجهاض

              الصحة العقلية

                                                                                                         تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل تعاطي املخدرات والكحول والتبغ املرتفع بني املراهقني وكذا إزاء معدل                -   ١٩٥
  .                                                            االنتحار بني الشباب، ال سيما يف بعض املقاطعات، مثل أريكويبا وجونني

                                                                  دولة الطرف جلميع األطفال احلصول على ما يكفي من خدمات الصحة                                         وتوصـي اللجنة بأن تتيح ال      -   ١٩٦
                                                                                                         العقلـية وتتخذ التدابري الالزمة ملكافحة اإلدمان على املخدرات والكحول والتبغ، عن طريق توفري خدمات               

  .                            إعادة تأهيل حمددة، يف مجلة أمور
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  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                      فريوس نقص املناعة البشري

                اإليدز بني األطفال  /                                                                                 تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء تـزايد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري             -   ١٩٧
                          كما تشعر اللجنة بالقلق      .                                                                                      واملراهقني، وهي إصابة راجعة، يف جانب منها، إىل انتقال العدوى من األم إىل الطفل             

  :           إزاء ما يلي

                                       املناعة البشري يستطعن تلقي العالج                                                           يف املائـة فقـط من األمهات املصابات بفريوس نقص           ٨  ) أ ( 
                   اإليدز من األم إىل     /      البشري                                               ، وهو ضروري ملنع انتقال فريوس نقص املناعة                                       ضـادات فريوسات النسخ العكسي     مب

       الطفل؛

                                 اإليدز واألطفال املصابون به للتمييز  /      البشري                                          يتعرض األطفال امليتمون بسبب فريوس نقص املناعة   ) ب ( 
                 يف املدرسة واجملتمع؛

  .     حمدودة       البشري                                      إمكانية إجراء اختبار فريوس نقص املناعة   ) ج ( 

        بشأن   ٣                                              آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم                     مبا يلي،                    الدولة الطرف              بأن تقوم              توصي اللجنة  و -   ١٩٨
                                                            ، واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة                           اإليدز وحقوق الطفل   /      البشري                   فريوس نقص املناعة    

   ):E/CN.4/1997/37 (                   اإليدز وحقوق اإلنسان  /  ري    البش

                  منها التنسيق مع                 وذلك بوسائل                           من األم إىل الطفل،          عدوى                                  تعزيـز جهودهـا ملنع انتقال ال        ) أ ( 
  ؛                                     األنشطة الرامية إىل احلد من وفيات األمهات

                                    لألمهات إجيابيات املصل وتوسيع نطاق                               فريوسات النسخ العكسي                العالج مبضادات         توفـري     ) ب ( 
         للحوامل؛       البشري                            اختبارات فريوس نقص املناعة      تغطية

                         اإليدز واملتأثرين به أو     /      البشري                                                         إيـالء اهتمام خاص لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة            ) ج ( 
                   ً                                                                                     الذين أصبحوا أيتاماً جراء وفاة والدين مصابني باإليدز، وذلك بتقدمي الدعم الطيب والنفسي واملادي املناسب          

   ي؛                 وبإشراك اجملتمع احملل

                                                                                        تعزيـز جهودهـا مبواصـلة احلمـالت والربامج الرامية إىل التوعية بفريوس نقص املناعة                 ) د ( 
                                                                                                 اإليدز يف صفوف املراهقني، ال سيما املنتمون منهم إىل الفئات الضعيفة، ويف اجملتمع برمته، بغية احلد             /      البشري

       اإليدز؛ / ي     البشر                                                       من التمييز حبق األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة 

                                                                                               ضمان توفري ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذ اخلطة الوطنية االستراتيجية ملكافحة                 ) ه ( 
             ً     ً   اإليدز تنفيذاً فعاالً؛ /      البشري                فريوس نقص املناعة 

                                                                                             الـتماس املزيد من املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة                ) و ( 
  .                            مات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز             املشترك بني منظ
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             مستوى املعيشة

                                          فقد جاء يف الردود اخلطية للدولة الطرف أن حنو   .                                                   تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر يف البالد -   ١٩٩
  ن                         كما تشعر اللجنة بالقلق أل  .                                     يف املائة منهم يعانون من الفقر املدقع  ٣٠                                    ثلثي األطفال يعيشون يف فقر يف حني أن    

                                                يف املائة فقط من األسر اليت تعيش يف املناطق الريفية   ٣٤                                            ً      ظروف السكن واملعيشة يف املناطق الريفية سيئة جداً وألن 
   ).                         يف املائة يف املناطق احلضرية  ٧٤                              يف حني ترتفع هذه النسبة لتصل إىل  (                      تستطيع احلصول على املاء 

                                                ت املمكنة، مبا فيها توفري موارد إضافية تدار                                                             وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع اإلجراءا        -   ٢٠٠
                                                                                                         إدارة أفضل، واحلد من الفقر وضمان حصول اجلميع على السلع واخلدمات األساسية، مبا فيها السكن واملاء                

  .                                                           النقي الصاحل للشرب وإيالء اهتمام خاص للمناطق النائية والريفية

  التعليـم والترفيـه واألنشطـة التثقيفية-٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩و ٢٨املواد (

                                                                                                            ترحب اللجنة بالدور الفعال جملالس املدارس وبالربامج اليت وضعتها الدولة الطرف، وباخلصوص يف جمال التعليم                -   ٢٠١
                    وباملثل، ترحب اللجنة   .  )WAWA WASI (                     ومراكز تنمية الطفل (PRONEI)                                        قـبل االبـتدائي، مثل الربامج غري املدرسية   

  :                                   بيد أهنا تظل تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .                 التعليم االبتدائي    ً                   أيضاً بارتفاع معدل إمتام 

                                                                                  مستوى اعتمادات امليزانية املنخفض املخصص للتعليم والزيادات القليلة اليت ختطط هلا احلكومة؛  ) أ ( 

                                        بني املدارس احلضرية الريفية واملدارس      -                 البنية األساسية    و أ                        سواء من حيث النوعية       -           التـباين     ) ب ( 
                                                                                         وباخلصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف السيئة للمدارس يف املناطق النائية والنوعية املتدنية   .   صة           العامة واخلا

              للتعليم هناك؛

                     اللغة املشترك بني         ثنائي                                                                      عـدم توفـري التدريب املالئم للمدرسني، مبا يف ذلك مهارات التعليم               ) ج ( 
                                      الثقافات لفائدة اجملتمعات احمللية األصلية؛

ـ    ألن  ) د (     ة          الثانوي     رحلة            وال يف امل    ة           االبتدائي     رحلة                                               يع األطفال ال حيضرون املدرسة بانتظام ال يف امل              مج
    ١٧   إىل     ١٢    من (      ً  تقريباً        مراهقني                من أصل أربعة  ً      ً  اً واحداً       مراهق  ألن                                 ً    معدالت التسرب والتكرار مرتفعة جداً و   وألن
                                           غادر املدرسة بسبب أمور منها نقص عدد املدارس؛  )     ً عاماً

           ً                                                أشد ارتفاعاً، والتسرب املبكر للفتيات العتبارات تقليدية                               حاق باملدارس، ومعدلـه       اللت        عـدم ا      ) ه ( 
                 واألمومة املبكرين؛        ً           وجزئياً بسبب احلمل

                                    اإلمكانات احملدودة لتلقي التدريب املهين؛  ) و ( 

                    املقترنة بالتمدرس؛   فية           التكاليف اخل  ) ز ( 

                                      والذي جاء فيه أن ترتيب الطلبة           ٢٠٠٢                                                         نتائج برنامج تقييم الدراسة الدويل الذي جرى يف عام            ) ح ( 
  .                                      من الدولة الطرف كان هو األخري يف االستقصاء
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  :                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٢٠٢

                                                 ً                                 نوعية التعليم والتعجيل بزيادة املوارد احملددة حتديداً أفضل للتعليم يف امليزانية الوطنية؛           لتشديد على  ا  ) أ ( 

                                                                     مية إىل حتسني الظروف املدرسية يف املناطق النائية والريفية وإزالة التفاوتات             اجلهود الرا     تعزيز    ) ب ( 
                             بني املناطق احلضرية والريفية؛                   نوعية التعليم املتاح  يف 

                                                                                 تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل وإمتام التعليم واحلد من معدالت التسرب؛  ) ج ( 

        ملرتبات؛                               درسني وحتسني ظروف عملهم، مبا فيها ا                            تعزيز اجلهود املتصلة بتدريب امل  ) د ( 

                      املشترك بني الثقافات؛             ثنائي اللغة           حتسني التعليم    ) ه ( 

  ؛       الدراسة             لمواظبة على   ل   فية                                                    زيادة جهودها للتخفيف عن األسر من التكاليف اإلضافية واخل  ) و ( 

                   شارة مهنية لألطفال؛                                                             توفري املزيد من التدريب التقين واملهين الذي يقوده الطلب وتنظيم است  ) ز ( 

                                                                                        تعزيـز فرص تعليم األطفال خارج نطاق املدرسة واألطفال العاملني من خالل برامج حمددة                ) ح ( 
                          مكيفة على ظروفهم املعيشية؛

  .                                             التماس املساعدة التقنية من اليونسكو واليونيسيف  ) ط ( 

 دابري احلماية اخلاصة ت-٧
 )د(-)ب(الفقرات الفرعية  و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 )يةق من االتفا٣٦-٣٢املواد و ٣٧من املادة 

                                    االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال

                                                غريها من التدابري يف جمال عمل األطفال، أي عرب          ب                                                     إذا كانـت اللجنة ترحب بتشريعات الدولة الطرف و         -   ٢٠٣
                               مئات آالف األطفال واملراهقني                                                                                        أنشـطة مفتشي العمل، فإهنا تظل تشعر بقلق بالغ إزاء املعلومات اليت تفيد بأن             

          االستغالل           وقعوا ضحية              من التعليم و            وقد استبعدوا                                                   يوجـدون يف سـوق العمل، ال سيما يف القطاع غري الرمسي،    
                                                                            ً                  كما تشعر بالقلق ألن األحكام التشريعية اليت حتمي األطفال من االستغالل االقتصادي غالباً ما                 .           لـتجاوزات   وا

      مقالب          املناجم و                 يف أماكن تشمل                 أو املهينة،    /               ألعمال اخلطرة و               الستخدام يف ا   ل                                 تنـتهك وألن األطفـال يتعرضون       
  .                        وإعادة تصنيع البطاريات       القمامة

         قل عن سن  ت     سن  ي     ً      عاماً، وه  ١٤   ب    د         ّ العمل حّد ب                    د األدىن لسن االلتحاق                            كما تشعر اللجنة بالقلق ألن احل -   ٢٠٤
  .     سنة  ١٥   ب     ة      احملدد     لزامي               هناية التعليم اإل

  :                     الدولة الطرف مبا يلي          بأن تقوم    لجنة        وتوصي ال -   ٢٠٥
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                 يف البيوت ويف                               عاملني، مبن فيهم املستخدمون                                           دراسة استقصائية عن عدد األطفال ال             إجـراء   ) أ ( 
                               نع االستغالل االقتصادي لألطفال    مل    ها      وتنفيذ          شاملة         سياسات              استراتيجيات و                 بغية تصميم     ،                 القطـاع الزراعي  

                                       خذ يف احلسبان الواجب آراء منظمات األطفال؛                             لذا، ينبغي للدولة الطرف أن تأ  .   ته      ومكافح

                                               من االتفاقية واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   ٣٢                                    ضمان تنفيذ تشريع يغطي بالكامل املادة   ) ب ( 
                                                                             ، مبا يف ذلك منع أسوأ أشكال عمل األطفال كما ترد يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛   ١٨٢   و   ١٣٨

                                   سنة، عند انتهاء التعليم اإللزامي؛  ١٥            بالعمل إىل                         رفع احلد األدىن لسن االلتحاق  ) ج ( 

                                                                                            رصـد اعـتمادات كافية يف امليزانية لتنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملنع عمل األطفال                ) د ( 
                                  والقضاء عليه ومحاية العمال الصغار؛

                                                            تنظيم محالت توعية تتعلق مبنع االستغالل االقتصادي لألطفال ومكافحته؛    ) ه ( 

                                                                                    رار يف الـتماس املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف والربنامج الدويل                    االسـتم   ) و ( 
   ).                   منظمة العمل الدولية (                      للقضاء على عمل األطفال 

              أطفال الشوارع

                                               ، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدد ضخامة أطفال         "  ّ            مرّبو الشوارع  "                                          يف حني تعرب اللجنة عن تقديرها لربنامج         -   ٢٠٦
              ً                                ً                                  ف العائد أساساً إىل عوامل اجتماعية اقتصادية، فضالً عن اإلساءة والعنف اللذين تشهدمها                      الشوارع يف الدولة الطر

  .                                                                             كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عنف املراهقني وعصابات الشوارع، ال سيما يف ليما  .     األسر

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٠٧

                                               اج االجتماعي ألطفال الشوارع، بالتشاور معهم،                                              إتاحة فرص التعايف وخدمات إعادة االندم       ) أ ( 
                                                             الغذاء وتوفري املسكن والرعاية الصحية الضرورية وفرص التعليم هلم؛   من                  وتزويدهم مبا يكفي 

                                   تيسري مل مشل أسر هؤالء األطفال ما أمكن؛  ) ب ( 

                                                  دعم املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع أطفال الشوارع؛  ) ج ( 

                                                                     مبادئ االتفاقية، ومنها باخلصوص عدم التمييز ومصاحل الطفل الفضلى،                             توفري التدريب على      ) د ( 
                                                                                   الذي يكرس للسلطات القضائية واإلدارية واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع أطفال الشوارع؛

                                                                وضع خطط واستراتيجيات اجتماعية تربوية للتعامل مع عصابات الشوارع؛    ) ه ( 

  .             نها اليونيسيف                            التماس املساعدة من جهات من بي  ) و ( 
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                     االستغالل اجلنسي واالجتار

                                                                      ً                                  ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم، مبا فيها                -   ٢٠٨
ّ       ً                                               والذي شّدد كثرياً يف العقوبات املترتبة على االعتداء على              ٢٠٠٤       يونيه   /                    املعتمد يف حزيران        ٢٨٢٥١              القانون رقم            

ّ                                                                              فال جنسياً ونّص على جرائم جديدة مثل السياحة اجلنسية واملواد اإلباحية عن األطفال بواسطة اإلنترنت   األط     بيد   .          ً   
                       حسبما جاء يف البيانات    ٥٠٠     ٠٠٠  -                                                      ً            أن اللجنة قلقة إزاء املعلومات اليت تفيد وجود عدد كبري جداً من األطفال 

  .                            ضحايا االستغالل اجلنسي والعنف-

  :                 دولة الطرف مبا يلي               وتوصي اللجنة ال -   ٢٠٩

                                    ً                                                        تعريف االجتار يف التشريعات اجلنائية طبقاً للتعريف الوارد يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة               ) أ ( 
                               باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛       االجتار

                  أو االجتار وإعادة    /                                                                     توفري برامج كافية ملساعدة األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و           ) ب ( 
                                                             غي معاملتهم معاملة الضحايا وجيب عدم جترميهم أو تعريضهم للعقوبة؛             إدماجهم، وينب

                                                 ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، مع مراعاة                             اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية   ) ج ( 
   يف                                                                                       عالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي عقد   اإل

  ؛    ٢٠٠١                                            االلتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام    و    ١٩٩٦    عام 

                                                                                          تدريـب موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف القطاع االجتماعي واملدعني العامني على كيفية               ) د ( 
                                                           مقاضاة املتورطني فيها، بطريقة تراعي مشاعر الطفل وحتترم               فيها و                                        تلقـي الشـكاوى ورصـدها والتحقيق        

     ية؛            خصوصية الضح

  .                                اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية       بينها                                 التماس املساعدة التقنية من جهات من    ) ه ( 

                                            حالة من حاالت اختفاء يف سياق االجتار عرب احلدود  ٥     ٠٠٠                                         وتالحظ اللجنة مع القلق أنه مت التبليغ بنحو  -   ٢١٠
                          تعرب اللجنة عن قلقها إزاء          وباخلصوص،   .                            يف املائة منها تتعلق بأطفال    ٣٥,٣       ، كانت     ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٢          بني عامي   

  .                                                    تقارير عن اختفاء أطفال يف املناطق الريفية مثل أياكوتشو

               ً                                                                      حتيط اللجنة علماً باألنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف يف هذا الصدد، وتوصيها يف ذات الوقت  -   ٢١١
              احلاالت وتعاقب                                                                                              بـزيادة جهودهـا وتعزيزها من أجل منع اختفاء األطفال وبإجراء حتقيقات شاملة يف تلك                

  .            املسؤولني عنها

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

                                                                                      تالحظ اللجنة بعض التقدم يف حتسني نظام قضاء األحداث يف البالد، مبا يف ذلك حقيقة أن قانون األطفال  -   ٢١٢
  :                                                                                        واملراهقني جيعل تشريعات بريو تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء ما يلي
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ّ                                              عدم وجود حماكم أو قضاة األحداث ّممن هم دون الثامنة عشرة من العمر يف داخل البالد؛  ) أ (                                

                    يف نظام قضاء األحداث؛  "      ّ  التعلّل "                  االستعمال احملدود ل    ) ب ( 

  .                                                                  ظروف االحتجاز السيئة، مبا فيها برامج التعايف واالندماج االجتماعي لألطفال  ) ج ( 

                                                        صل وتعزز جهودها الرامية إىل جعل نظام قضاء األحداث                                                   وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن توا        -   ٢١٣
   ً                                        فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا   ،   ٣٩   و  ٤٠   و  ٣٧       ً                                   متوافقاً بالكامل مع االتفاقية، وخباصة املواد 

      مبادئ  (                                                    ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث          )            قواعد بيجني  (                           إلدارة شؤون قضاء األحداث     
                                      من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية             اجملردين         ألحداث          حلماية ا                          ، وقواعد األمم املتحدة      )        لتوجيهية           الـرياض ا  

                                                                                 نظام العدالة اجلنائية؛ وتوصيات اللجنة اليت قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة                                        للعمـل املتعلق باألطفال يف      
                         ويف هذا الصدد، توصي       ).   ٢٣٨    إىل       ٢٠٣       من           ، الفقرات CRC/C/46      انظر   (                              العامـة بشأن قضاء األحداث      

  :                   ، بصفة خاصة، مبا يلي            الدولة الطرف    قوم             اللجنة بأن ت

                                                ً       ً                    إنشاء حماكم أحداث يعمل فيها موظفون مدربون تدريباً مناسباً يف مجيع أحناء البالد؛  ) أ ( 

                                                       ُ                                      وضـع نظـام وظيفي من التدابري االجتماعية التعليمية وضمان أال ُيطبق إجراء احلرمان من                 ) ب ( 
                                  ذ أخري وألقصر فترة مناسبة من الزمن؛            احلرية إال كمال

                ً                           سنة، وذلك أساساً عرب االمتثال للمعايري         ١٨                                      حتسـني ظروف احتجاز األشخاص دون سن          ) ج ( 
                                                                                                            الدولـية املتصـلة باملسـاحة والتهوية والنور الطبيعي واإلنارة االصطناعية والطعام وماء الشرب الصاحلني               

                      وظروف النظافة الالئقة؛

        الشكاوى             خبصوص تلقي                                          األطفال ويسهل عليهم الوصول إليه              ظروف          قل يراعي                   إنشـاء نظام مست     ) د ( 
  ؛                      املقاضاة واملعاقبة عليها   و                                        التحقيق يف أية حالة من حاالت إساءة املعاملة     تها و    معاجل          األطفال و          الواردة من

                                                                                          العمل على أن يظل األطفال احملرومون من حريتهم على اتصال دائم بأسرهم حينما يكونون                  ) ه ( 
  ؛       أبنائهم                بتاريخ احتجاز       والدين                                       نظام قضاء األحداث، ال سيما من خالل إبالغ ال           زين يف إطار    حمتج

                                                      تدريب موظفي السجون بشأن حقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة؛  ) و ( 

         بينها                 من جهات من    ،                                                                          الـتماس املسـاعدة التقنية، يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد الشرطة             ) ز ( 
  .                                        ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                             مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         مفوضية األ و          اليونيسيف 

                                      األطفال املنتمون إىل مجاعات السكان األصليني

                                                                                                      إذا كانـت اللجـنة تعترف جبهود الدولة الطرف يف هذا املضمار، فإهنا تالحظ مع القلق أن جمموعات                   -   ٢١٤
                                                                 شديدة يف التمتع حبقوقها، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                   السـكان األصليني ال تزال تواجه صعوبات        

                                                                                    وباخلصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم االعتراف حبقوقهم يف األرض وإتالف مواردهم وقلة الفرص   .          والثقافية
  .                                                                                 املتاحة هلم للحصول على اخلدمات األساسية، والصحة والتعليم، واالستبعاد االجتماعي والتمييز
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                                                                                              وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للتصدي للفجوة يف الفرص املتاحة ألطفال السكان            -   ٢١٥
                                                                                                األصليني، وأن تقوم باختاذ اخلطوات املناسبة يف سبيل محاية حقوقهم كما يكفلها الدستور، مع املراعاة الواجبة 

                                  أطفال السكان األصليني املعقودة يف شهر                                                             للتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق 
  .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /     أيلول

  املتابعة والنشر-٨

        املتابعة

                                                                التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا كامال،               مجيع                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ     -   ٢١٦
    عند    ،           والربملانات       اطعات                 وحكومات املق                   مؤمتر اجلمهورية                                    نقلها إىل أعضاء جملس الوزراء أو                       بوسـائل مـنها     

  .                على النحو املناسب       بصددها                  إجراءات إضافية                تنظر فيها وتتخذ       ، كيما        االنطباق

      النشر

                    ومنظمات اجملتمع املدين                                 على نطاق واسع، لعامة الناس                     الدولة الطرف     تيح         بأن ت      ً أيضاً                توصـي اللجنة     -   ٢١٧
         اخلطية    ها     وردود               للدولة الطرف       لث    الثا                    التقرير الدوري     ،                                            وجمموعـات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال     

                   وذلك بوسائل تشمل               ا اللجنة،    هت  مد   اعت     اليت    )           اخلتامية      الحظات  امل (                                      إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة           قدمة  امل
  .                            باالتفاقية وبتنفيذها ورصدها       التوعية   و            إثارة النقاش       ، بغية  )                  دون أن تقتصر عليها   (       اإلنترنت

  التقرير القادم-٩

                                                                             الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري التايل قبل املوعد احملدد مبوجب االتفاقية لتقدمي             تدعو اللجنة  -   ٢١٨
                                         وينبغي أن يضم هذا التقرير التقريرين        .     ٢٠١٢        أكتوبر   /              تشرين األول   ٣                                  الـتقرير الـدوري اخلامس، وهو       

         ً                   جنة سنوياً وما يترتب على                ً                                                 غري أنه نظراً للعدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها الل           .                        الدوريني الرابع واخلامس  
                                                                                                                 ذلـك مـن تأخري بني تاريخ تقدمي الدولة الطرف تقريرها وتاريخ نظر اللجنة فيه، فإن اللجنة تدعو الدولة                   

   ٣     ً             شهراً، أي يف       ١٨                                                                                       الطـرف إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين الرابع واخلامس قبل املوعد احملدد مبدة               
  .  )CRC/C/148      انظر   (         صفحة      ١٢٠                               د صفحات هذا التقرير املوحد                            وينبغي أال يتجاوز عد     .     ٢٠١١       أبريل   /       نيسـان 

  .                                                ً                               وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الحقاً كل مخس سنوات، كما تنص االتفاقية

 غانا: اخلتامية املالحظات

  مقدمة- ألف

     انظر    (    ١٠٩٣ و      ١٠٩١            جلستيها    يف   )CRC/C/65/Add.34   (        لغانا                                     اللجنة يف التقرير الدوري الثاين         نظرت -   ٢١٩
CRC/C/SR.1091  و CRC/C/SR.1093(  ١١٢٠                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٣             ، املعقودتني يف      

   .                          املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧    يف        املعقودة
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                   على قائمة املسائل                  ً                  الدولة الطرف فضالً عن الردود اخلطية  من                                     اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم     ترحب -   ٢٢٠
))  CRC/C/GHA/Q/2  تضمنت بياناٍت إحصائية جمدية ومعلومات مسهبة أخرى وقدمت             اليت                                                   ٍ               أوضح حلالة       ً فهماً            

   .                      األطفال يف الدولة الطرف

                                                     مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي ميثل              أجرته                          َّ                  اللجـنة احلوار الصريح والبنَّاء الذي               ويشـجع  -   ٢٢١
   .                                                          اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات اليت تقدمت هبا خالل النقاش     الفعل      بردود                     وزارات شىت، وهي ترحب 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء

  :                     الطفل وتعزيزها، مثل    حقوق            ً                                                       اللجنة علماً مع التقدير باعتماد الدولة الطرف لقوانني ترمي إىل محاية    حتيط -   ٢٢٢

       الطفل؛     حقوق                                ، الذي يتطابق مع أحكام اتفاقية     ١٩٩٨        يف العام   )    ٥٦٠        القانون  (         األطفال      قانون     ماد   اعت  ) أ ( 

                  ، ومنها رفع سن        ١٩٩٨                  املعتمد يف العام      )    ٥٥٤         القانون   (                         على القانون اجلنائي           تعديالت       إدخال  ) ب ( 
                                         اجلنائية من سبع سنوات إىل اثنيت عشرة سنة؛        املسؤولية

                         ، وهو قانون حيمي حقوق         ٢٠٠٣          يف العام     )    ٦٥٣         القانون   (     داث                قضـاء األح          قـانون           اعـتماد   ) ج ( 
                 عشرة من العمر؛       الثامنة           األشخاص دون 

                                الذي ينص على إعادة تأهيل          ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                االجتار بالبشر يف كانون األول            قـانون           اعـتماد   ) د ( 
  .       الضحايا       وإدماج 

  :                  لتالية حلقوق اإلنسان                  الصكوك الدولية ا  إىل            ً                         اللجنة أيضاً بالتصديق على واالنضمام      وترحب -   ٢٢٣

            واإلجراءات      ألطفال                               بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ا       ١٨٢                        العمل الدولية رقم            مـنظمة            اتفاقـية   ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٠      يونيه  /          ، يف حزيران      عليه      للقضاء        الفورية 

  ؛    ١٩٩٩                                       األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام     روما      نظام  ) ب ( 

  ؛    ٢٠٠٥      يف عام                         بشأن حقوق الطفل ورفاهه،          األفريقي        امليثاق  ) ج ( 

  .    ٢٠٠٣      يوليه  /     يف متوز  ،                                        حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    محاية         اتفاقية  ) د ( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ أحكام االتفاقية- جيم

                                             الصعبة والديون اخلارجية الكبرية وأحوال الفقر          االجتماعية  -            ً                        اللجنة علماً بأن الظروف االقتصادية    حتيط -   ٢٢٤
  .                                                              والبشرية للدولة الطرف وحتول دون حتقيق التمتع الفعال حبقوق الطفل      املالية      ً              قيوداً على املوارد     تفرض
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال

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

        للجنة       السابقة          التوصيات

                                                          بعض الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت             عاجلت                          رتياح أن الدولة الطرف                      اللجنة مع اال       تالحظ -   ٢٢٥
             اعتمدته من   ما      بفضل   )CRC/C/3/Add.39 (                                       بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف  ) CRC/C/15/Add.73 (       قدمتها 

    مل        األطفال،                        ت والعقوبة البدنية وعمل                                                         أن التوصيات املتعلقة بعدة مسائل منها مجع البيانا           بيد  .                        تدابري تشريعية وسياسات  
  .                           ترد من جديد يف هذه الوثيقة         والتوصيات                              وتشري اللجنة إىل أن هذه الشواغل   .                           حتظ بالقدر الكايف من املتابعة

                                                 الالزمة ملعاجلة ما مل ينفذ بعد من التوصيات                التدابري                                            اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع             حتـث  و -   ٢٢٦
ٍ                   للجنة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف، وعلى توفري متابعٍة وافية للتوصيات       خلتامية ا                  الواردة يف املالحظات                                                        

  .                                                 يف هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين       الواردة

        التشريع

                                                  إجيابية يف سياق اإلصالح التشريعي الشامل، فإن اللجنة      ٍ خطواٍت                                 الرغم مما اختذته الدولة الطرف من    على -   ٢٢٧
      إىل         االفتقار                      كما أهنا قلقة إزاء       .                             ً                             كفاية التنفيذ الذي حيدث فجوةً بني القانون واملمارسة           عدم                    تـزال قلقة إزاء        ال  

                                      وغريه من القوانني واألنظمة ذات الصلة         األطفال                                                                      املـوارد البشرية واملالية املالئمة للتنفيذ الفعال واملنهجي لقانون          
   .                         بتعزيز وإعمال حقوق الطفل

                                                        مجيع التدابري الالزمة مبا فيها توفري املوارد البشرية           وتتخذ                                      نة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها              اللج        وتوصـي  -   ٢٢٨
  .       ومنهجية                                                                 ٍ         تنفيـذ كل التشريعات وااللتزام الذي قطعتـه بتنفيـذ السياسات بطريقـٍة موجهة     تكفل      اليت        واملالية

        الوطنية        العمل    خطة

ٍ                     تقوم بإعداد برنامج عمٍل وطين بعنوان             الطرف     ولة                                             اللجـنة باملعلومات اليت تفيد بأن الد             ترحـب  -   ٢٢٩       غانا "                      
      غانا                                                                                أن املفاوضات جتري يف الوقت ذاته من أجل إدماج قضايا األطفال يف استراتيجية                وتالحظ   ، "            صاحلة لألطفال 

                       شاملة إلعمال احلقوق         سياسة                                                                 غري أن اللجنة تعرب عن القلق ألن الدولة الطرف مل تضع بعد               .                  لـلحد من الفقر   
   .                   ص عليها يف االتفاقية     املنصو

                                    ً         خطة عمل وطنية شاملة وتنفيذها تنفيذاً             العتماد            ُ  َّ                                 اللجنة بأن ُتسَّرع الدولة الطرف جهودها             وتوصي -   ٢٣٠
                       ً                                   عليها يف االتفاقية، آخذةً يف اعتبارها أهداف ومرامي الوثيقة       املنصوص    ً                                فعـاالً حيقـق اإلعمال التام للحقوق      

                      االستثنائية املعنية         املتحدة                                   عن دورة اجلمعية العامة لألمم              الصادرة  "               صاحل لألطفال       عـامل    "         املعـنونة            اخلتامـية   
                   ضمن استراتيجية          الوطنية                  يف خطة العمل          الواردة                                               كما توصي الدولة الطرف بأن تدرج األولويات          .        باألطفال

  .                                املوارد املالية والبشرية الكافية    ختصيص                         للحد من الفقر وأن تضمن     غانا
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        التنسيق

             ُ                                             الذي مبوجبه أُنشئت وزارة شؤون املرأة والطفل لتتوىل               املؤسسي ً                       اً مع التقدير باإلصالح                     اللجـنة علم        حتـيط  -   ٢٣١
                                                                           بنوع اجلنس وتستجيب الحتياجات األطفال، ورصد تلك السياسات واستعراضها               تتعلق                          تنسـيق وضـع سياسـات       

ٍ            لكن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم قيام الوزارات بتنسيٍق             .                    داخـل القطاعات             وتنفـيذها                      مشترك جلميع األنشطة         فعال                                                   
               كما أهنا قلقة     .                                       املخصصة لوزارة شؤون املرأة والطفل           احملدودة                                                            املتصلة بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وإزاء املوارد         

   .       احمللي      الصعيد                                                                  جلمعيات املقاطعات اليت حتول دون تنفيـذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل على        احملـدودة             بشأن القدرات 

                                               الفعال فيما بني الوزارات تتمكن من خالهلا               للتنسيق                                   بأن تنشئ الدولة الطرف آلية                اللجنة        وتوصـي  -   ٢٣٢
                                                                      ومن تزويد وزارة شؤون املرأة والطفل باملوارد الكافية لتحقيق أداء فعال       املشاركة                      املنظمات غري احلكومية من 

                        لضمان تزويد مجعيات      زمة   الال                                                           كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري            .              ومسؤولياهتا       ملهامها
                                                     التدريب واالطالع، وكذلك باملوارد املالية املالئمة،          حسن                                            مبا يناسب من املوارد البشرية من حيث                 املقاطعات

   .                       الصعيدين الوطين واحمللي   على                      وأن تعزز تنسيق األنشطة 

       املستقل       الرصد

                                                        حلقوق اإلنسان وإقامة العدل، وال سيما يف جمال قضاء                      جلنة غانا        تنفذها            ً                                اللجنة علماً مع التقدير باألنشطة اليت           حتيط -   ٢٣٣
               اإلدارة اليت        إلغاء                                 بيد أن اللجنة تالحظ مع األسف         .                                                الطفل وتشويه األعضاء التناسلية عند اإلناث          إمهال                  األحـداث ومـنع     

  .               البشرية واملالية                                  إزاء عدم توفر ما يكفي من املوارد      قلقها            كما تعرب عن   .                ً                       كانت تتوىل حتديداً مهمة إعمال حقوق الطفالت

           ٍ                                    إنشاء إدارٍة داخل جلنة غانا حلقوق اإلنسان         يف                                               اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف من جديد                وتوصـي  -   ٢٣٤
          ُ   َّ                                                      وينبغي أن ُتخصَّص املوارد البشرية واملالية الكافية لتحقيق األداء         .      الطفل                       ً             وإقامـة العدل تتوىل حتديداً حقوق       

    يف       الصادر  (CRC/GC/2002/2)   ٢                             الطرف إىل التعليق العام رقم                    حتيل اللجنة الدولة      الصدد،       هذا  ويف  .       الفعال
   .                                               بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٢    عام 

         لألطفال      املخصصة        املوارد

                                              املتاحة عن املخصصات الالزمة من امليزانية لتنفيذ         ٍ املعلوماٍت                                      اللجنة عن قلقها إزاء شدة حمدودية           تعـرب  -   ٢٣٥
       حلماية                                                                           فهذه املخصصات غري كافية فيما يبدو لالستجابة لألولويات الوطنية واحمللية             .      الطفل         حقوق                 أحكام اتفاقية 

  .                    حقوق األطفال وتعزيزها

                         من االتفاقية من خالل      ٤                           للتنفيذ التام للمادة         ً خاصاً                                    ً         اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً             وتوصي -   ٢٣٦
                                                    الالزمة لكي تضمن، على مجيع املستويات، إعمال حقوق الطفل           األولوية        إعطائها                        زيادة خمصصات امليزانية مع 

           املعوقني،        األطفال                                                                            خاص حلماية حقوق األطفال املنتمني إىل الفئات املستضعفة، مبا فيها فئات                   ٍ اهتماٍم         وإيـالء   
                                        اإليدز، وأطفال الشوارع واألطفال الذين      /      البشري                                أو املصابني بفريوس نقص املناعة       /                        واألطفـال املـتأثرين و    

                                                        الدولة الطرف معلومات حمددة ومفصلة عن خمصصات هذه             تقدم                كما توصي بأن      .                       يشـون يف حالـة فقر       يع
   .        واحمللي     الوطين                       امليزانيات على الصعيدين 
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           البيانات  مجع

                                                تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني نظم مجع البيانات    اليت                            ً            الرغم من أن اللجنة حتيط علماً باجلهود      على -   ٢٣٧
ٍ             والوكاالت، فإهنا ال تزال تعرب عن القلق بشأن عدم إقامة نظاٍم دائم جلمع         واإلدارات       وزارات                عن طريق خمتلف ال                                                        

ٍ                         مزوٍد خبربات يف جمال حقوق الطفل        البيانات      .   

                                         البيانات املفصلة املخصصة عن كل اجملاالت اليت    جلمع                                      اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نظامها      وتوصي -   ٢٣٨
                                                                           لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل وللعمل على وضع السياسات              ً ساً   أسا                              تشـملها االتفاقية باعتباره     

ٍ      من جهاٍت          التقنية                                                       كما توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة           .                          تنفيذ أحكام االتفاقية     إىل         الرامية          
    ).          اليونيسيف (                               منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

     ي هبا                            والتدريب عليها وزيادة الوع        االتفاقية     نشر

                                                الطرف يف ترمجة اتفاقية حقوق الطفل وقانون األطفال       الدولة                                    اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا     تالحظ -   ٢٣٩
       أوساط                                    ً                               تتحدث هبا شرحية واسعة من السكان تيسرياً للتعريف هبا واالستفادة منها يف    اليت                       إىل اللغات الغانية الست 

                            عن طريق منظمات اجملتمع املدين     فيها                             هلا يف تنفيذ برامج التوعية، مبا                        كما تالحظ اجلهود اليت تبذ   .                اجلمهـور العام  
ٍ                  أن هذه التدابري ليست مطبقـة على أساٍس متواصل              تعتقد                غري أن اللجنة      .                                  مبسـاعدة وسـائط اإلعالم النشيطة                                         

   .             وشامل ومنهجي

            نطاق واسع    على                            التعريف بأحكام االتفاقية       لكفالة                                             اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها             وتوصي -   ٢٤٠
          ُ                                                        توصي بأن ُيعزز التدريب بصورة وافية ومنهجية بني مجيع الفئات املهنية    كما  .                            وضمان فهم الكبار واألطفال هلا

            املعلمون يف     فيهم                                                                         أجل األطفال ومعهم، وال سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، واملعلمون، مبن   من        العاملة 
                                      واملرشدون االجتماعيون والعاملون يف         ّ    الصحّيون                           والتقليديون، واملوظفون                                        املناطق الريفية، والزعماء الدينيون   

   .                يف وسائط اإلعالم       العاملني                        ً     مؤسسات رعاية األطفال، فضالً عن 

       املدين     اجملتمع     مع        التعاون

                                                     تقرير الدولة الطرف، لكنها ترى أن دور اجملتمع              إعداد                                            اللجنة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف            تقدر -   ٢٤١
ٍ                                                 غري كاٍف يف جمال تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ أحكامها        احلكومية،                     دين، وخباصة املنظمات غري   امل       .  

                                  واملنتظمة للمجتمع املدين، مبا يف ذلك       النشطة                                           اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف على املشاركة      وتوصي - ٢  ٢٤
                              ر، مشاركتها يف متابعة العمل                               ويشمل ذلك، يف مجلة أمو           الطفل،                                           املـنظمات غـري احلكومية، يف تعزيز حقوق         

   .      للجنة                 باملالحظات اخلتامية 
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  العامةاملبادئ -٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

          التمييز   عدم

                                                      اجلنس، أو العرق، أو اللون، أو األصل اإلثين، أو              أساس                                           اللجنة أن الدستور حيظر التمييز على              تالحـظ  -  ٤٣ ٢
      تشعر                                                                ، أو املركز االجتماعي أو االقتصادي، أو الرأي السياسي، غري أهنا                   أو الدين         املعتقد،                          االنـتماء القبـلي، أو      

                            ومنهم الفتيات، واألطفال           األطفال،                                                                                    بالقلق إزاء استمرار ممارسة التمييز، من الناحية العملية، ضد فئات معينة من             
                      بفريوس نقص املناعة               أو املصابون  /                       واألطفال املتأثرون و            املهاجرين،                                             املعوقـون، وأطفال ملتمسي اللجوء، وأطفال       

  .                               املناعة املكتسب، وأطفال الشوارع   نقص       متالزمة  /      البشري

                                   على التمييز املوجود ضد مجيع الفئات       للقضاء                                                        اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة        وحتث -  ٤٤ ٢
  .        االتفاقية     من  ٢                                                                 التنفيذ الكامل جلميع األحكام القانونية، وذلك يف امتثال تام للمادة     ضمان             الضعيفة وعلى 

ٍ                        الدوري القادم معلوماٍت حمددة عما تضطلع              تقريرها                                           اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف              وتطلب -  ٤٥ ٢                      
                                                                      حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر                  باتفاقية                                 به من تدابري وبرامج ذات صلة       

      ، مع      ٢٠٠١                                              األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام                                              العنصرية والتمييز العنصري وكره          ملكافحة        العاملي  
  CRC/GC/2001/1  )        التعليم       أهداف   (              من االتفاقية     )  ١ (  ٢٩                بشأن املادة     ١                                       مـراعاة تعلـيق اللجنة العام رقم        

  .    ٢٠٠١        يف عام       الصادر

       الفضلى        الطفل     مصاحل

                         غري أن اللجنة تعرب عن       .  ل     األطفا                                                                        اللجنة بأن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى جيسده الدستور وكذلك قانون                تنوه -  ٤٦ ٢
  .                                     ً       ً   املؤسسة املعنية وألنه قد ال يكون استعماالً منهجياً     موظفي                                             قلقها ألن استعمال هذا املبدأ يتوقف على مدى وعي 

                       ٍ                       مصاحل الطفل الفضلى بصورٍة منهجية يف مجيع            مبدأ                                             اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة             وتوصي -  ٤٧ ٢
  .        األطفال  هتم                               الربامج والسياسات والقرارات اليت 

             آراء الطفل      احترام

                                                          الطرف لتطبيق مبدأ احترام آراء الطفل، لكنها تشعر               الدولة                                            اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا              تـنوه  -   ٢٤٨
       وداخل                                                                              السائدة حتد على ما يبدو من تعبري األطفال حبرية عن آرائهم يف املدارس                      اجملتمعية                        بـالقلق ألن املواقـف      

  .                                             ت القضائية واإلدارية، وال سيما يف املناطق الريفية                األسرة ويف اإلجراءا

                                            مراعاة آراء األطفال على النحو الواجب            لضمان                                             اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها             وتوصي -   ٢٤٩
           ً                                            واحملاكم فضالً عن األطر اإلدارية وغريها من األطر املتصلة            احمللية،                                       داخـل األسرة، ويف املدارس، واجملتمعات       

  .             من االتفاقية  ١٢         للمادة   ً قاً  وف         باألطفال، 
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  واحلريات املدنيةاحلقوق -٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

          املواليد     تسجيل

ٍ           الرغم مما أحرزته الدولة الطرف من تقدٍم            على -   ٢٥٠                                                 يف االرتقاء مبستوى تغطية تسجيل الوالدات من             ملحوظ                                    
                                  ، مبا يف ذلك عن طريق االستخدام املوسع     ٢٠٠٤          ائة يف عام       يف امل  ٥١       معدل   إىل      ٢٠٠٣                يف املائة يف عام   ٢٨     معدل 

                  كثرية مثل قلة         ٍ حتدياٍت                                                                              املتنقلة، فإن اللجنة ال تزال قلقة بشأن ما تواجهه الدولة الطرف من                     التسجيل          لوحـدات   
                                       كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات   .           اللوجيستية                                               عدد املوظفني وعدم كفاية التمويل وعدم توفر اخلدمات 

                                                                   وخباصة يف املناطق الريفية، وتسجيل األطفال املتخلى عنهم وملتمسي اللجوء        األطفال،                       يف ضمان تسجيل والدات     
  .        الالجئني       واألطفال

                        ً     ً               تطبق الدولة الطرف نظاماً فعاالً لتسجيل          بأن                  من االتفاقية،     ٧               ضوء املادة     يف     على              اللجنة،          وتوصـي  -   ٢٥١
  :            ل تدابري تشمل    خال  من                                  الوالدات يغطي إقليمها بأكمله، وذلك 

                                                   فيما يتعلق باملخصصات املالية وحتسني القدرات املؤسسية؛      جهودها       تكثيف  ) أ (

                                                مالئمة لتسجيل أولئك الذين مل يسجلوا حلظة الوالدة؛     تدابري      اختاذ  ) ب (

                                                                      بني موظفي سجل الوالدات والوفيات وموظفي احلكومة احمللية واملؤسسات                 التعاون         تعزيـز   ) ج (
           ً       احمللي مقراً هلا؛           من اجملتمع    تتخذ    اليت 

      ما     ذلك                                                                              أمهية تسجيل الوالدات وتوفري املعلومات عن إجراءات تسجيل الوالدة، مبا يف                  تقدير       زيادة  ) د (
                     واإلذاعة واملطبوعات؛         التلفزيون                                                                  ينبثق عن التسجيل من حقوق ومستحقات للناس، وذلك باستخدام وسائل منها 

                                         األطفال املتخلى عنهم وملتمسي اللجوء                                       خـاص لتحسني إمكانية استفادة           ٍ   اهـتمامٍ         إيـالء     ) ه (
  .                                    من وجود نظام للتسجيل املبكر للوالدات      الالجئني        واألطفال 

         املعلومات      على      احلصول

                                                         املعلومات املؤذية، كالعنف واملواد اإلباحية، عن طريق             لتأثري                                              اللجـنة عـن قلقها إزاء تعرض األطفال                تعـرب  -   ٢٥٢
   .        اإلنترنت

                                        تتخذ الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابري    بأن               من االتفاقية،   ١٧        ء املادة     ضو يف       على         اللجنة،     وتوصي -   ٢٥٣
                                                         االستشارية املوجهة إىل اآلباء واألوصياء واملدرسني والتعاون مع      احلمالت                                   قانونية وتدابري أخرى تشمل تنظيم     

ٍ                    خبدمة اإلنترنت هبدف محاية األطفال من التعرض لتأثري مواٍد كالعنف               ِّ     املـزوِّدة          اجلهـات                 اإلباحية عن    واد   وامل                                                 
  .            طريق اإلنترنت
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        البدنية         العقوبة

                                                          الدولة الطرف حلظر استخدام العقوبة البدنية يف األطر              اختذهتا                   ً                     أن اللجنة حتيط علماً باخلطوات اليت           رغم -   ٢٥٤
  ى                 تزال متارس عل   ال                          فإن العقوبة البدنية      ، "        املدرس     دليل "                               من أوجه احلظر اليت حددها              املستمدة                      التعليمية، وال سيما    

ٍ                                نطـاٍق واسع يف اجملتمع وإن القبول هبا كشكٍل من أشكال التأديب                                              ٍ                          وتعرب اللجنة عن القلق ألن   .      ً      ً    قلقاً بالغاً     يثري   
ٍ      قانون األطفال جييز إىل حٍد ما     ".     املربرة " و  "        املعقولة   "       العقوبة                     

        بشأن   ١                                           يف اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم          آخذة                                               اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي،              وتوصي -   ٢٥٥
                                                   يوم املناقشة العامة اليت جرت بشأن العنف ضد                املعتمدة          وتوصياهتا   )CRC/GC/2001/1 (                    أهـداف التعلـيم     

  : )CRC/C/111     انظر    (      املدارس                    األطفال داخل األسر ويف 

                                                                                 بوضوح مجيع أشكال العقوبة البدنية يف األسرة واملدارس واألطر املؤسسية األخرى               حتظر    أن  ) أ ( 
                     ة كمسألة ذات أولوية؛                الرعاية البديل    ونظم

     خالل                                                                               بتوعية وتثقيف اآلباء واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم من                تقوم    أن  ) ب ( 
           والترويج  ، "       للتأديب   "       العنيفة                                                                              تنظـيم محـالت تثقيفية عامة يشارك فيها األطفال بشأن األثر الضار لألشكال             

  .    لطفل   ا    حقوق                                      ألشكال تأديبية إجيابية غري عنيفة واحترام 

  األسرية والرعاية البديلةالبيئة -٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

         الوالدين          مسؤوليات

            يف تنشئة         مشتركة      ليات                                                                                      أن اللجنة ترى بوادر مشجعة يف اعتراف الدولة الطرف مببدأ أن للوالدين مسؤو               مع -   ٢٥٦
ٍ         ومناء الطفل، فإهنا ال تزال قلقة بشأن حالة األطفال يف أسٍر وحيدة    .                                  وأولئك املنتمني لفئات حمرومة ومهمشة      الوالد                                                  

                                            لدعم وتعزيز قدرات الوالدين، وال سيما             الالزمة                                              اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري               وتوصـي  -   ٢٥٧
                                                            االضطالع مبسؤولياهتم يف تنشئة أطفاهلم من خالل برامج دعم             على                            ً            أولـئك الذين يواجهون أوضاعاً صعبة،     

  .                        غري احلكومية يف هذا الصدد       املنظمات                  األسرة، ولتيسري عمل 

        البديلة         الرعاية

                                              املتعلقة باألطفال اليتامى وغريهم من األطفال            الوطنية                                             اللجـنة باملـبادئ التوجيهية للسياسات              ترحـب  -   ٢٥٨
    كما   .                                                       ً     ً            اإليدز، لكنها ال تزال قلقة ألن هذه املبادئ غري مطبقة تطبيقاً فعاالً            /      البشري   ة                           املصابني بفريوس نقص املناع   

                          اإليدز يزيد يف الدولة الطرف  /      البشري                                                             اللجنة عن القلق ألن عدد األطفال اليتامى بسبب فريوس نقص املناعة     تعرب
  .                   ايد عدد دور اليتامى                           للمعلومات الواردة بشأن تز        انزعاجها                     وتعرب اللجنة كذلك عن   .      طفل   ٢٠٠     ٠٠٠   عن 
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  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٥٩

        األطفال                                                                                 التدابري الالزمة للتطبيق الكامل للمبادئ التوجيهية املتعلقة برعاية ومحاية               تتخذ    أن  ) أ ( 
ٍ              اليتامى واملستضعفني كمسألة ذات أولوية، وذلك باتباع سبٍل منها تعزيز                              إدارة الرعاية االجتماعية؛      قدرات                                                   

         البديلة                            ً                                                   الدعم الفعلي الذي حيقق زيادةً هامة يف توافر النمط األسري من الرعاية                    تقـدم     أن  ) ب ( 
ٍ        كالعائلة املوسعة أو احلضانة لتصبح الرعاية املؤسسية مسألة مالٍذ أخري؛                                                           

       وأن       اجلودة                                                         ً                   تلبية مجيع منازل األطفال ودور اليتامى احلالية واملنشأة حديثاً ملعايري                  تكفـل     أن  ) ج ( 
                        على أحواهلا بانتظام؛    تطلع

                                        أن يكون البقاء يف املؤسسات أقصر ما ميكن؛    تضمن    أن  ) د ( 

  .                               من جهات خمتلفة ومنها اليونيسيف     التقين                                 تلتمس املساعدة التقنية والتعاون   أن    ) ه ( 

      التبين

              ء عدم إنشاء                                             التبين الوطين، فإهنا ال تزال قلقة إزا           يشمل                     ً                           كانت اللجنة حتيط علماً بأن قانون األطفال            لئن -   ٢٦٠
   .          البلدان  بني                       آليات مالئمة للتبين فيما 

              بشأن محاية       ١٩٩٣         لعام     ٣٣              الهاي رقم           اتفاقية                                            اللجـنة بأن تصدق الدولة الطرف على                وتوصـي  -   ٢٦١
  .                  على الصعيد الدويل                           األطفال والتعاون يف جمال التبين

         وإمهاله     الطفل         معاملة      إساءة

                                             ومساندة الضحايا اليت تتوىل معاجلة قضايا تتعلق     املرتيل        ة العنف                                  اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لوحد    ترحب -   ٢٦٢
        العتماد                                كما تعرب اللجنة عن تقديرها        .                                           واليت هلا فروع يف مجيع املناطق اإلدارية              والنساء                        بإساءة معاملة األطفال    

                 قلقة بشأن حاالت                    بيد أن اللجنة      .        املعاملة                 ضحايا إساءة          لألطفال              االجتماعية -                                  الدولة الطرف االستشارة النفسية     
                                                            اجلنسي، وبشأن عدم توفر شروط تلزم املهنيني باإلبالغ عن                 االستغالل                                         إسـاءة املعاملة واالستغالل، مبا يف ذلك        

   .       األطفال            حاالت استغالل 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٦٣

                الطفل وإمهاله؛      معاملة                                تتخذ التدابري الالزمة ملنع إساءة   أن  ) أ ( 

                       حاالت استغالل األطفال؛   عن          باإلبالغ      املهنيني                                       ل يف اعتماد قانون للعنف املرتيل وشروط تلزم      تعج  أن  ) ب ( 

                                            يف مجيع أرجاء البلد يزود مبوارد بشرية من           األطفال         ً       ً      ً                   تنشـئ خطـاً هاتفياً جمانياً ملساعدة           أن  ) ج ( 
      ً    جيداً؛       ً تدريباً                       الفنيني واملتطوعني املدربني 
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                                                 مجع البيانات املتعلقة بإساءة معاملة األطفال            مبستوى       رتقاء                                  تـتخذ الـتدابري الالزمة لال        أن  ) د ( 
                                                   تلك البيانات وتبادل االطالع عليها فيما بني الوكاالت؛     وحتليل                          وتعافيهم وإدماجهم يف اجملتمع 

                                                      اجلنسي من خالل إجراء قضائي يراعي مصلحة الطفل،                 واالستغالل                              حتقق يف حاالت العنف املرتيل         أن    ) ه ( 
                                                                 العنف مع إيالء االعتبار الواجب لضمان احلق يف احترام خصوصية الطفل؛      مرتكيب      على                 وتكفل فرض عقوبات

                               العنف املرتيل، هبدف تغيري املواقف       مبشكلة                                               تـرفع مسـتوى الوعـي يف أوساط اجلمهور             أن  ) و ( 
                                        وال سيما النساء والطفالت، باإلبالغ عنها؛         الضحايا،                                  والتقاليد العامة اليت حتول دون قيام 

   .                                            اآلثار السلبية إلمهال األطفال وإساءة معاملتهم    بشأن                               تنظم محالت تثقيفية وقائية عامة   أن  ) ز ( 

           واالستبيان  A/RES/56/138  ((                                                                             إطار دراسة األمني العام املتواصلة املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال               ويف -   ٢٦٤
                الطرف على هذا                            اليت تلقتها من الدولة             اخلطية          بالردود                                                               ذي الصـلة املوجـه إىل احلكومات، تنوه اللجنة مع التقدير            

     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ٢٣                                                        اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا، املعقودة يف مايل يف الفترة من        املشاورة                     االستبيان ومشاركتها يف 
            باالشتراك           اإلجراءات،                                                                                       وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من نتائج تلك املشاورة اإلقليمية يف اختاذ                .     ٢٠٠٥
                                            أو النفسي، والكتساب الزخم الالزم الختاذ            البدين                                                           جملتمع املدين، لكفالة محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف                  مـع ا  

  .           والتصدي هلما         واالعتداء       ً                زمنياً ملنع ذلك العنف     حمددة                              إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء، 

  األساسية والرعايةالصحة -٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

        املعوقون        األطفال

ٍ          أن اللجنة ترحب بإنشاء برنامٍج جمتمعي   مع -   ٢٦٥ ٍ    التأهيل، فإهنا ال تزال قلقة بشأن عدم توفر إحصاءاٍت      إلعادة                                                                            
                      تهم، وعن تعذر دخول                                                               القدرات احملدودة للكشف املبكر عن األطفال املعوقني ومعاجل           وعن                     عن األطفال املعوقني،    

  .                                      ٍ                       واستعمال وسائل النقل واالفتقار إىل سياسٍة حتقق الشمول واالندماج     املباين

          والتوصيات   )   ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (                الفرص للمعوقني      تكافؤ          بشأن حتقيق                    ضوء القواعد املوحدة     على  و -   ٢٦٦
         ، تواصل   )   ٣٣٩-   ٣١٠            الفقرات    ،CRC/C/69   (                                         مناقشتها العامة حلقوق األطفال املعوقني        يوم                        الـيت اعتمدهتا اللجنة     

                                      العادي وإدماجهم يف اجملتمع بوسائل منها         التعليمي                                                         اللجنة تشجيع الدولة الطرف على دمج األطفال املعوقني يف النظام 
        املرافق                                                                            اخلاص للمدرسني وتثقيف اآلباء وإتاحة إمكانية وصول األطفال املعوقني إىل                   للتدريب                          إيالء املزيد من االهتمام     

ّ   وتوصي اللجنة بأن حتّسن   .               العامة األخرى      املرافق                                                                     العامـة، مبا فيها املدارس واملرافق الرياضية واملرافق الترفيهية ومجيع                         
  .          والتعليم                  داخل قطاعي الصحة       وتعززها         واملعاجلة                               الدولة الطرف خدمات الكشف املبكر 
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         الصحية       واخلدمات       الصحة

                                              الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر الذي يعزى      وفيات  ت                                   اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدال    تعرب -   ٢٦٧
ٍ               إىل أسباٍب ميكن منعها يف        ً علماً               وإذ حتيط اللجنة   .                                                   األحيان كاملياه غري الصاحلة للشرب وسوء املرافق الصحية    معظم       

            عدد األطفال              ً                 باملالريا فضالً عن ازدياد            اإلصابة                                            فإهنا ال تزال قلقة بشأن ارتفاع معدل          ، "         املالريا    دحر "          بـربنامج   
                     كما أهنا قلقة بشأن      .                                                   شديدة يف النمو ومن اخنفاض عن الوزن الطبيعي             ٍ إعاقٍة                                      الذيـن يعانون من سوء تغذية ومن        

  .                                      اإلقليمي يف توفري اخلدمات واملرافق الصحية       التباين     حاالت 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٦٨

                                           وفيات من خالل حتسني الرعاية األبوية ومنع                                             كل التدابري الالزمة خلفض معدالت ال          تتخذ    أن  ) أ ( 
                 األمراض املعدية؛      انتشار

                                                                                 املزيد من املوارد املالية لصحة األطفال وتغذيتهم وحصوهلم على املياه الصاحلة                 ختصـص     أن  ) ب ( 
                           وعلى مرافق صحية مأمونة؛      للشرب

               وسيات ومبيدات                                                                    مكافحـة املالريا ومعاجلة األسباب البيئية وتعزيز توافر النام                تواصـل     أن  ) ج ( 
    ً        أياً كان          األطفال،                              ً                                                  وال سـيما يف أكثر املناطق انتشاراً للمرض، وأن تكفل إمكانية حصول مجيع                        احلشـرات، 

                                                 وضعهم االقتصادي، على الناموسيات املشبعة باملبيدات؛ 

      ً   نافذاً؛   )    ٥٢٣            القانون رقم  (                            قانون إضافة اليود إىل امللح    جتعل    أن  ) د ( 

   مث                                                           اء على تغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية دون غريها ملدة ستة أشهر               يف تشجيع النس   متضي    أن    ) ه ( 
  .                             اعتماد نظام غذائي مالئم للرضيع

        املراهقني     صحة

                                               ولكنها ال تزال قلقة بشأن ارتفاع عدد حاالت احلمل  ، "       املراهقني                  اليت تراعي صحة         اخلدمات "                اللجنة ب          ترحب -   ٢٦٩
   .         للمراهقني                                          اإلجنابية واالفتقار إىل خدمات الصحة العقلية                         وعدم كفاية خدمات الصحة         املراهقات،        يف أوساط 

                              بشأن صحة ومنو املراهقني يف       ٤                       اللجنة العام رقم          تعليق                                       اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة              وتوصـي  -   ٢٧٠
                                  ، بأن حتسن وتعزز ما توفره من           ٢٠٠٣                الصادر يف عام      ) CRC/GC/2003/4 (                                سـياق اتفاقـية حقوق الطفل       

          االستشارة                                                      ً           ملراهقني مع التركيز على برامج الصحة اإلجنابية والعقلية فضالً عن خدمات    ا   صحة             خدمات لرعاية 
  .                           السبل حلصول املراهقني عليها     وتتيح                                                                  املتعلقة بالصحة العقلية واليت تراعي املراهقني وأن تروج هلذه اخلدمات     

  .               الصحة العقلية     قانون                                         كما توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف سن 
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  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /        البشري      املناعة      نقص     فريوس

                                  وبوضع إطار استراتيجي وطين يف          ٢٠٠٠           يف عام           الوطنية                                                اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة اإليدز            ترحب -   ٢٧١
               اإليدز، وال سيما  /                                                 إزاء ارتفاع معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشري      بالقلق                     ، ولكنها ال تزال تشعر     ٢٠٠١    عام 
ٍ                              يف سن اإلجناب، الذي يقترن جزئياً مبمارساٍت غري مالئمة من حيث التقاليد       النساء   بني                     وعدم معرفة وسائل       والوصم                             ً       

      اإليدز  /      ً                                  أطفاالً وأمهات، بفريوس نقص املناعة البشري       املصابني،                       ً      ً              كما تشعر بالقلق ألن عدداً حمدوداً فقط من       .        الوقاية
   .      ً                                ، فضالً عن النقص يف إمكانيات الفحص الطيب   كسي                       مضادات فريوسات النسخ الع                 يستطيع احلصول على 

                                        إىل مكافحة انتشار وآثار فريوس نقص              الرامية                                              اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها             وحتـث  -   ٢٧٢
ٍ   اإليدز باتباع سبٍل  /             املناعة البشري                                                                تدريب الفنيني وتنظيم محالت تثقيفية بشأن الوقاية، واالرتقاء مبستوى     منها               

     وحتسني                        فريوسات النسخ العكسي                                                               ل اإلصابة من األم إىل الطفل، وتوفري عالج جماين شامل ضد                    انتقا      مـنع           بـرنامج   
                                      بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة            اللجنة           كما توصي     .                                                           مسـتوى محايـة اليتامى املصابني باإليدز وتوفري الدعم هلم         

ٍ                         التقنية من جهاٍت منها برنامج األمم                                     ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة       .               اعدة الثنائية                             املعين باإليدز ووكاالت املس          املتحدة              
    ). CRC/GC/2003/3 (                  اإليدز وحقوق الطفل  /           بشأن الفريوس   ٣                                  الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم       الدولة

         الضارة         التقليدية          املمارسات

             التناسلية                                                 الدولة الطرف للتصدي ملمارسة تشويه األعضاء           تبذهلا            ً                                   اللجـنة عـلماً مع التقدير باجلهود اليت               حتـيط  -   ٢٧٣
                    تشعر بالقلق ألن        تزال             بيد أهنا ال      .                           ِّ                                    لتعديل القانون اجلنائي يدعِّم احلكم الذي مينع ختان اإلناث              ٍ قانوٍن                      لإلناث، مبا فيها سن     

                                       كما تشعر بالقلق إزاء استمرار حاالت        .         الطرف       الدولة                                                                ممارسـة تشـويه األعضاء التناسلية لإلناث ال تزال موجودة يف            
    ). Trokosi   " (       تروكوسي "     باسم                                             التقليدية الضارة من قبيل املمارسة املعروفة        املمارسات   من                    الزواج املبكر وغريها 

                                       وتنظم محالت توعية ملكافحة واستئصال               التشريعية                                              اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها             وتوصي -   ٢٧٤
                   األطفال وبقائهم                                                  وغريها من املمارسات التقليدية الضارة بصحة           لإلناث                                     ممارسـة تشـويه األعضاء التناسلية       

                                                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برامج توعية ملزاويل هذه املمارسات             .        الفتيات                   ومنوهـم، وخباصـة     
           مع األسرة       والعمل                                                                     بغية التشجيع على تغيري املواقف التقليدية واإلثناء عن املمارسات الضارة،       اجلمهور       ولعامة 

                                 بتمكني الفتيات من خالل تلقيهن         الطرف                         توصي اللجنة الدولة        كما  .                                        املوسـعة والزعماء التقليديني والدينيني    
   .       ً     ً                       تعليماً جيداً يعزز مهاراهتن احلياتية

       املعيشة       مستوى

                                                يف مستوى معيشي الئق لكثري من األطفال مبا يتفق          للحق                                                اللجنة عن قلقها إزاء عدم اإلعمال التام             تعرب -   ٢٧٥
   .                                  لفقر وحلاالت التباين اإلقليمي الشديد              ذلك النتشار ا ُ     وُيعزى               من االتفاقية،   ٢٧         مع املادة 

                                        من االتفاقية، بتعزيز جهودها الرامية إىل   ٢٧        للمادة                                   ً         اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً               وتوصـي  -   ٢٧٦
                                ً        ً                            مع تركيز خاص على أشد األسر هتميشاً وحرماناً، وأن تضمن حق األطفال يف          املادية،                       توفري الدعم واملساعدة    
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        حلقوق      ً خاصاً                                                    ً              هـذا الصدد، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً              ويف  .                  معيشـي الئـق           مسـتوى 
   .            أمور أخرى   ضمن                                                                واحتياجات األطفال عند تنفيذها خلطة العمل اخلاصة بالقضاء على الفقر، 

 التثقيفيةلتعليم والترفيه واألنشطة ا -٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                   ً                      الدولة الطرف على قطاع التعليم سعياً منها ملتابعة                أدخلتها                تة للنظر اليت                               اللجنة بالتحسينات الالف        تعترف -   ٢٧٧
         تعليمية                                                                            التعليم اجملاين اإللزامي الشامل من خالل اعتماد وسائل منها تقدمي منح                  بنظام                             تنفـيذ السياسـة املتعلقة      

              بيد أن اللجنة   .        ال غانا     يف مش     مناطق                                                          كما تالحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف برامج تغذية ملدارس ثالث   .       للجميع
   .                                                   فيما يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم وعلى جودته       واجلغرايف                                   قلقة بشأن ثبات حاالت التباين اجلنساين 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٧٨

                                                 ً     ً    من النفقات العامة يف جمال التعليم واستغالهلا استغالالً فعاالً؛        االستفادة       زيادة  ) أ ( 

                       املستضعفة، مبا فيها          للفئات                                                   احلصول على التدريب املهين والتعليم غري الرمسي              إمكانية     حتسني  ) ب ( 
            والعاملني؛                                           فئات أطفال الشوارع واألطفال اليتامى واملعوقني 

          االقتصادية   -                                                                         األطفال يف التعليم االبتدائي والثانوي وتقليص التباينات االجتماعية             تسجيل         زيـادة   ) ج ( 
     فيه؛                                          ية يف احلصول على التعليم والتمتع التام باحلق                  واإلقليمية واجلنسان

  .                                        برامج التغذية املدرسية ليشمل مناطق أخرى    نطاق       توسيع  ) د ( 

  احلماية اخلاصةتدابري -٧
 ) د(-)ب(الفقرات الفرعية ، و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢املواد و، ٣٧من املادة 

                       جوء واألطفال غري املصحوبني             وملتمسو الل       الالجئون        األطفال

  .                                       الطرف يف استضافة الالجئني وملتمسي اللجوء      للدولة            ً                              اللجنة علماً مع التقدير باملمارسة العامة    حتيط -   ٢٧٩

                                         لتلبية احتياجات حمددة حلماية األطفال            جهودها                                            اللجـنة الدولة الطرف بأن تضاعف من                وتوصـي  -   ٢٨٠
                                                           دمي احلماية هلم من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع                بتق     سيما                                      الالجـئني يف مسـتوطنات اللجوء، وال        

        األماكن                                                                   إقامة العدل يف املخيمات واختاذ تدابري داعمة كنشر ضابطات الشرطة يف هذه      تعزيز             اجلنس عن طريق 
                     بأن تعزز محايتها         الطرف                   كما توصي الدولة      .                                                              وتيسـري ما تنفذه املنظمات غري احلكومية من أنشطة ذات صلة          

                                            هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف         ويف  .                                           لالجئني غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم                لألطفـال ا  
                                                       معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم            بشأن  )     ٢٠٠٥ ( ٦                                    بالـرجوع إىل التعليق العام رقم       

  .               خارج بلد منشئهم
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        الشوارع       أطفال

                                                          مبا فيها مشروع أطفال الشوارع التابع لوزارة القوى               الطرف،    لة                                       اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدو         ترحب -   ٢٨١
         واألطفال                                                                           بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد أطفال الشوارع               .          واالستخدام                    العاملـة والشباب    

   .                       املتسولني يف الدولة الطرف

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٨٢

                                 دقيقة عن أسباهبا اجلذرية وحجمها؛    ٍ صورٍة   ً       ً                    يماً منهجياً هلذه الظاهرة لبلورة                        تعد دراسة متعمقة وتقي  أن  ) أ ( 

ٍ                                                                    وتنفذ مبشاركٍة فعالة يف جانب أطفال الشوارع أنفسهم واملنظمات غري احلكومية                 تضـع     أن  ) ب (              
ّ    والتخفيف من حّدهت     عليها                                                                  شاملة تعاجل، يف مجلة أمور، األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة من أجل القضاء      سياسة    ا،               

                                       الصحية املالئمة والتعليم وغريها من             الرعاية                                                               وأن توفـر ما يلزم ألطفال الشوارع من احلماية ومن خدمات            
                            خدمات إعادة اإلدماج يف اجملتمع؛

                                                         برامج مجع مشل األسر، عندما يكون ذلك من مصاحل الطفل الفضلى؛    تدعم    أن  ) ج ( 

  .                                  برامج ملعاجلة مشكلة األطفال املتسولني   تضع    أن  ) د ( 

                    مبا فيه عمل األطفال         االقتصادي،       ستغالل  اال

                                              املشاركني يف أنشطة اقتصادية ومشاركة نسبة             األطفال                                               اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد               تعـرب  -   ٢٨٣
ٍ   مرتفعة من هذه الفئة يف عمٍل     .                                 وخطري يهدد صحتهم وتعليمهم ومنوهم    جمازف                        

                                         املسؤولة عن رصد ومحاية حقوق األطفال        ا      مؤسساهت                                                 اللجـنة الدولـة الطرف على تعزيز قدرات               وحتـث  -   ٢٨٤
ٍ                          كما توصي الدولة الطرف بأن تضع، بدعٍم من منظمة العمل            .           التفتيش      ووحدة                                       العاملني، مبا فيها وحدة عمل األطفال                                          

                   ومكافحته، وذلك يف       األطفال                                             ً     ً          واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، برناجماً شامالً ملنع عمل           واليونيسيف        الدولية 
ـ  ٍ                                                      ثاٍل تـام ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               امت                 كما تشجع اللجنة   .                               اليت صدقت عليها الدولة الطرف    ١٨٢  

    .                          بشأن احلد األدىن لسن االستخدام     ١٣٨                            منظمة العمل الدولية رقم        اتفاقية                             الدولة الطرف على التصديق على 

      اجلنسي         االستغالل

                                             فيها نطاق وحجم االستغالل اجلنسي التجاري           تؤكد           دراسات               ً                          اللجنة علماً بإعداد الدولة الطرف        حتيط -   ٢٨٥
                                                                     معلومات تفيد بتفاقم مشكلة االستغالل اجلنسي يف البلد، وال سيما               بشأن                          وتعرب اللجنة عن القلق       .         لألطفـال 
   .        التجاري                                                ً                 وبتعريض الكثري من الفتيات والصبية يف سن مبكرة جداً لالستغالل اجلنسي        اجلنسية،        السياحة 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٨٦

     على                                                                                      دراسـاهتا وتتخذ التدابري التشريعية املناسبة وتضع سياسة فعالة وشاملة للقضاء                   تـنهي     أن  ) أ ( 
                     ضحايا هذا االستغالل؛      وقوعهم                                                              االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك العوامل اليت تعرض األطفال الحتمال 
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            تغالل اجلنسي؛                      وصم األطفال ضحايا االس     تتجنب    أن  ) ب ( 

                                                                                    سياسات وبرامج مالئمة للوقاية، وإلعادة تأهيل األطفال الضحايا وإعادة إدماجهم               تنفذ    أن  ) ج ( 
                االستغالل اجلنسي       ملكافحة                          املعتمدين يف املؤمتر العاملي  ي            ً                                     اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العامل يف

  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                      التجاري لألطفال يف عامي 

        باألطفال   ر    االجتا

ٍ                      ومبا قدمه الوفد من معلوماٍت أفادت بأن غانا قد     ٢٠٠٥                                      اللجنة بسن قانون االجتار بالبشر يف عام     ترحب -   ٢٨٧                          
        ملواجهة                                                                            الثنائي واملتعدد األطراف مع البلدان اجملاورة يف املنطقة دون اإلقليمية                   للتعاون          ً               أصبحت طرفاً يف اتفاقات     
  .                         عن عدد األطفال املتاجر هبم      بيانات                                جنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر           بيد أن الل  .                     مشكلة االجتار عرب احلدود

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٢٨٨

ٍ                               قانون االجتار بالبشر تنفيذاً فعاالً من خالل إجراءاٍت تشمل ختصيص موارد                   تـنفذ     أن  ) أ (         مالية                          ً     ً              
                                  وبشرية كافية وتنظيم محالت للتوعية؛ 

                                                          ملساعدة وتعايف وإعادة إدماج األطفال املتاجر هبم، الذين ينبغي                    بـرامج مالئمـة         تضـع     أن  ) ب ( 
                                       معهم كضحايا وعدم جترميهم أو معاقبتهم؛        التعامل

                                    ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،           ٢٠٠٠        عام              بروتوكول                   يف التصديق على         تـنظر     أن  ) ج ( 
  .                     رمية املنظمة عرب الوطنية                                                         وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل

        املخدرات      إدمان 

  .                              يسيء استعمال الكحول واملخدرات        واملراهقني                                     اللجنة مع القلق أن الكثري من األطفال     تالحظ -   ٢٨٩

                                      الكحول واملخدرات يف أوساط األطفال              إدمان         وإهناء    ملنع                                            اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري            توصي و -   ٢٩٠
                 كما توصي اللجنة    .                                               املخدرات والكحول وإعادة إدماجهم يف اجملتمع           إدمان      حايا ض                               ودعـم بـرامج تعايف األطفال       

  .          واليونيسيف                                                                     الطرف بأن تسعى إىل التعاون التقين مع منظمات منها منظمة الصحة العاملية       الدولة

         األحداث    قضاء

                   مبا يف ذلك اعتماد                                       الدولة الطرف يف هذا املضمار،             بذلتها                                              الرغم من أن اللجنة تعترف باجلهود اليت            على -   ٢٩١
                                                                 ورفع احلد األدىن لسن االستخدام من سبع سنوات إىل اثنيت عشرة سنة، فإهنا     ٢٠٠٣                        قانون قضاء األحداث يف عام 

      وتشعر   .        البلد    أحناء                         ُ                                                   إزاء التقدم احملدود الذي أُحرز يف إنشاء نظام فعال لقضاء األحداث يف مجيع                 بـالقلق         تشـعر   
    كما   .                                   واألحوال املتردية لتلك املؤسسات           اإلصالحية                    د احملدود للمؤسسات                                           اللجنة بالقلق، بشكل خاص، إزاء العد     

   .                                                      عن احتجاز بعض األشخاص دون الثامنة عشرة يف سجون الكبار       الواردة                          تشعر بالقلق إزاء املعلومات 
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   ) ب (  ٣٧                                          ملعايري قضاء األحداث، وال سيما املواد              الكامل                                              اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ          حتث و -   ٢٩٢
      قواعد  (              قضاء األحداث     شؤون                                                              من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة   ٣٩   و  ٤٠ و

       ضوء        على        ، وذلك  )                        مبادئ الرياض التوجيهية     (      األحداث                                               ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح         )    بيجني
                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف على       .                             إلدارة شؤون قضاء األحداث          اللجنة                                   يوم املناقشة العامة الذي خصصته      

  :                وجه اخلصوص مبا يلي

                                                             عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة الزمة؛    تكفل    أن  ) أ ( 

      فيها                                           ً      ً                             يف احلـاالت اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمراً حمتوماً واليت يستخدم                      تقـوم،     أن  ) ب ( 
           حمتجزون يف     عشرة                                      تجاز والتحقق من أن األشخاص دون الثامنة                                     احلـرمان كمالذ أخري، بتحسني ظروف االح    
                                      مرافق منفصلة عن املرافق املخصصة للكبار؛

                                                                                 حصول األشخاص دون الثامنة عشرة على ما يلزمهم من مساعدة ودفاع قانونيني                 تكفل    أن  ) ج ( 
ٍ                                                  بآليٍة للشكاوى تكون مستقلة وفعالة ومراعية ملصاحل الطفل؛      اتصاهلم      وتضمن        

        األحداث؛                                                                        التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة ألولئك املسؤولني عن إدارة نظام قضاء    وفر ت    أن  ) د ( 

         احلياتية                                    التدريب املهين والتدريب على املهارات     فيها                                 إتاحة الفرص التعليمية، مبا            تضـمن     أن    ) ه ( 
                      كوم عليهم واملفرج عنهم     احمل    عشرة                                                             وتقدمي خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، لألشخاص دون الثامنة 

ٍ         على حٍد سواء؛        

                                                                                    للتعاون التقين وتلتمس املساعدة التقنية من جهات منها املفوضية السامية حلقوق                تسعى    أن  ) و ( 
  .                                                       ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات ومنع اجلرمية واليونيسيف      اإلنسان

 تفاقية حقوق الطفلال االختياريان الربوتوكوالن -٨

                  تفاقية حقوق الطفل  ال                                  بعد على الربوتوكولني االختياريني        تصدق                                        للجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل            ا       تعـرب  -   ٢٩٣
  .                  النـزاعات املسلحة يف       األطفال          وباشتراك                                                      األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     ببيع        املتعلقني 

                             تفاقية حقوق الطفل املتعلقني     ال              االختياريني       كولني      الربوتو                                          اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على              توصـي  و -   ٢٩٤
  .      املسلحة                   األطفال يف النـزاعات           وباشتراك                                        األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      وبغاء            ببيع األطفال 

  والنشراملتابعة -٩

        املتابعة

                    كامل هلذه التوصيات                                                     تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ ال          بأن                          اللجنة الدولة الطرف         توصي -   ٢٩٥
     وإىل                                                                                  التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة مماثلة، والربملان،                     إحالـة                   بوسـائل مـنها     

  .                        ما يلزم من إجراء بشأهنا     وتتخذ                                                                احلكومات والربملانات اإلقليمية أو احمللية، حسب االقتضاء، لكي تنظر فيها 
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      النشر

                                                                      بأن تنشر على نطاق واسع التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية             رف   الط            ً             اللجنة أيضاً الدولة         توصي -   ٢٩٦
       مبا يف       البلد،                          اليت اعتمدهتا اللجنة، بلغات   )                املالحظات اخلتامية (                             اللجنة والتوصيات ذات الصلة   إىل           اليت قدمتها 

    دين،                      ومنظمات اجملتمع امل          اجلمهور،              ليطلع عليها     )                          على سبيل الذكر ال احلصر     (                            ذلـك مـن خالل اإلنترنت،       
  .                                                   إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها    بغية                                         ومجاعات الشباب، واجلماعات املهنية، واألطفال، 

  التقرير القادم-١٠

                                                                    تقدمي تقريرها الدوري القادم قبل املوعد الذي حددته االتفاقية            إىل                            اللجـنة الدولة الطرف            تدعـو  -   ٢٩٧
        الثالث                                           وينبغي أن يضم هذا التقرير التقارير الدورية   .     ٢٠١٢      سبتمرب  /       أيلول ١      وهو       اخلامس،               للتقرير الدوري 

                       وما يترتب على ذلك من      ً سنوياً                                                           غري أنه بسبب عدد التقارير الضخم الذي تتلقاه اللجنة            .                  والـرابع واخلامس  
   إىل                                               ونظر اللجنة فيه، تدعو اللجنة الدولة الطرف         األطراف                                                    تأخري كبري بني تاريخ تقدمي تقرير دولة من الدول          

   ١     ً                شهراً، أي حبلول       ١٨                                                   الثالث والرابع واخلامس قبل املوعد احملدد ب                   التقارير                              تقـدمي تقريـر موحـد يضم        
   ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                                                وينـبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير           .     ٢٠١١        مـارس    /    آذار

   .                    ا تنص عليه االتفاقية                                         ً    الطرف تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً مل      الدولة                      وتتوقع اللجنة أن تقدم 

 ليختنشتاين: املالحظات اخلتامية

      ١٠٩٤   و    ١٠٩٢          يف جلستيها   ) CRC/C/136/Add.2 (                                               نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لليختنشتاين  -   ٢٩٨
      ١١٢٠                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٣           املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1092 and 1094     انظر  (

  :                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ٧ ٢          املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

    كما   .                                                                                    ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الذي شاركت أكثر من جهة يف إعداده -   ٢٩٩
                                             اليت حسنت من فهم حالة األطفال يف الدولة         ) CRC/C/LIE/Q/2 (                                              ترحـب بالـردود اخلطية على قائمة املسائل         

   .           ً                   َّ                                      وترحب أيضاً باحلوار الصريح البنَّاء الذي أجرته مع أعضاء الوفد الوزاري  .      الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

                                                                                                   ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال                -   ٣٠٠
             األطفال يف         بإشراك                                                                      أة وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك                                التميـيز ضـد املـر     
                        من اتفاقية القضاء على   ١٤                                      كما ترحب باإلعالن الذي قدمته مبوجب املادة    ).     ٢٠٠٥      يف عام  (                 النـزاعات املسلحة 

   .                                                  مجيع أشكال التمييز العنصري اليت جتيز رفع شكاوى فردية
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  الرئيسية والتوصيات دواعي القلق�جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (

         التحفظات

  .                                    وباعتزامها النظر يف التحفظات املتبقية  )  ٢ (  ١٠                                                ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على املادة  -   ٣٠١
      ٢٠٠١                                         من االتفاقية رغم ما أبدته يف عام          ٧          ى املادة                                                             بيد أهنا تأسف ألن الدولة الطرف مل تسحب بعد حتفظها عل          

ٍ                            مـن تلميحاٍت بشأن اعتزامها فعل ذلك                                                             كما تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تسحب إىل اآلن حتفظها على   .          
    ).  ٩     إىل  ٦             ، الفقرات من CRC/C/15/Add.143 (                           رغم التوصيات السابقة للجنة   )  ١ (  ١٠      املادة 

                                                                        تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري قانونية وتدابري أخرى العتماد                                          وتكـرر اللجنة توصيتها بأن       -   ٣٠٢
ٍ                                         ً                        ممارسٍة يف جمال مل مشل األسرة واحلصول على اجلنسية وفقاً ملبادئ وأحكام االتفاقية                        كما توصي اللجنة الدولة   .     

   .  ب                           من االتفاقية يف املستقبل القري  )  ١ (  ١٠         واملادة  ٧                                      الطرف بأن تنظر يف سحب حتفظيها على املادة 

                        التوصيات السابقة للجنة 

ٍ                                                                تأسـف اللجـنة ألن الدولـة الطرف مل تعاجل بشكٍل كاٍف بعض الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت                    -   ٣٠٣     ٍ                                       
                                            بعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف        )     ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين    ٢١             املؤرخـة    CRC/C/15/Add.143 (           اعـتمدهتا   

) CRC/C/61/Add.1( لك املتعلقة بسحب التحفظات           ، والسيما ت                         )  ١٥       الفقرة  (              وجبمع البيانات   )  ٩     إىل  ٦           الفقرات من  .(   

                                                                                                    وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف                  -   ٣٠٤
                ة يف هذه املالحظات                                                                                  املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير األويل اليت مل تنفذ بعد، ومعاجلة قائمة الشواغل الوارد

    .                                     اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين

        التشريع

                                                                                                       ترحـب اللجـنة بتنقيح قانون الشباب ليشمل تدابري لتعديل القانون اجلنائي حنو األفضل وختفيف قيود                 -   ٣٠٥
  .                                                       غري أن اللجنة ال تزال قلقة ألن قانون الشباب مل يعتمد حىت اآلن  .       التجول

  .                                              لدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ قانون الشباب املنقح              وتوصي اللجنة ا -   ٣٠٦

             الرصد املستقل

              لكنها تعرب عن   .                                        ً                                      تنوه اللجنة بأن الدولة الطرف تنظر حالياً يف إنشاء وظيفة أمني مظامل لشؤون األطفال  -   ٣٠٧
   ً         تقالً ومعاجلة                                                                                     ً    القلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد أي آلية تستطيع مبوجبها رصد تنفيذ أحكام االتفاقية رصداً مس

  .                   انتهاكات حقوق الطفل
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                                                                                                      وتكـرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تنشئ آلية رصد مستقلة ومواتية للطفل مثل وظيفة                 -   ٣٠٨
   ٢                                       ، وتسترعي االنتباه إىل تعليقها العام رقم  )A/RES/48/134 (                          ً                  أمني مظامل لشؤون األطفال وفقاً ملبادئ باريس     

   .       اإلنسان                          بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق 

            مجع البيانات

ٍ                                                     تؤكـد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدم توفر آلياٍت مالئمة جلمع البيانات داخل الدولة الطرف لضمان        -   ٣٠٩                                             
ٍ                                                            ً                                           مجع بياناٍت مفصلة بشأن مجيع جوانب االتفاقية ولرصد وتقييم التقدم احملرز فعالً وكذلك لتقييم أثر السياسات                         

  .                          املعتمدة فيما يتعلق باألطفال

                                       ً     ً                                                        وتوصي اللجنة بأن تعتمد ليختنشتاين نظاماً شامالً جلمع البيانات يغطي مجيع جوانب االتفاقية، وأن               -   ٣١٠
   .                                                           تعزز، إذا اقتضى األمر، التعاون يف هذا اجملال مع سويسرا والنمسا

             الرصد احلكومي

                    ة بالتعليم والصحة                               ً                                                             تعـرب اللجـنة عـن قلقها ألن عدداً من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، كتلك املتعلق                -   ٣١١
  .                               ُ                            ً                                        والرعاية البديلة وقضاء األحداث، ُيرسل خارج الدولة الطرف، نظراً حلجمها، فيسقط من واليتها وال يتمتع حبمايتها

                                                                                                 وتشدد اللجنة على أمهية أن تبقى الدولة الطرف مسؤولة عن األطفال الذين يرسلون إىل مؤسسات                -   ٣١٢
                                                         أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ املالئم لرصد حقوق                                      ويتلقون رعاية خاصة يف اخلارج، وتوصيها ب

   .                    هؤالء األطفال ومحايتها

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

        التمييز

                                                   خطة العمل الوطنية اخلمسية بشأن متابعة برنامج          ٢٠٠٣                                                ترحـب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف عام          -   ٣١٣
         كما ترحب   .                               ً                                      رحب بتضمني املناهج املدرسية أنشطةً تتعلق مبنع اإلقصاء والتعصب والعنصرية                      عمـل ديـربان، وت    

ٍ                                     بتشكيل فريٍق عامل يتناول مسائل التمييز االجتماعي           .  

ٍ                                 وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت حمددة عن نتائج                 -   ٣١٤                                                                  
ٍ                             نفذهتا فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل كجزٍء من خطة العمل الوطنية بشأن                               التدابري اليت اختذهتا والربامج اليت                                         
   .                               متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٣
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                  مسؤوليات الوالدين

ٍ                                                       تعرب اللجنة عن قلقها ألنه ال حيق ألٍب لطفل ولد خارج نطاق الزواج أن يطلب حضانته وألن احلق يف   -   ٣١٥                                
   .                   ً     احلضانة مينح تلقائياً لألم

                                                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعها لتمنح اآلباء فرصة طلب حضانة أطفاهلم املولودين               -   ٣١٦
  .                            ً                   وبأن متنحهم حيثما أمكن حضانةً مشتركة مع األمهات                 خارج نطاق الزواج،

                            العنف وإساءة املعاملة واإلمهال

  ) A/RES/56/138 (                                                                                    يف إطـار دراسـة األمـني العام املتواصلة املتعمقة عن مسألة العنف ضد األطفال                 -   ٣١٧
      ً                  ردوداً على االستبيان                                                                                                واالسـتبيان ذي الصلة املقدم إىل احلكومات، تنوه اللجنة مع التقدير بتقدمي الدولة الطرف             

   ٧       إىل    ٥                                                                                                     ومبشـاركتها يف املشـاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى اليت عقدت يف سلوفينيا خالل الفترة من                 
ٍ                                 بيد أهنا ال تزال قلقة بشأن زيادة حاالت العنف اليت تعزى إىل مجاعاٍت حقوق متطرفة، مبا يف               .     ٢٠٠٥       يوليه   /   متوز                                                           

   .             ذلك يف املدارس

ٍ                 جنة بأن تستخدم الدولة الطرف نتائج املشاورة اإلقليمية أداةً لتعزيز العمل يف شراكٍة مع                      وتوصي الل  -   ٣١٨                     ً                                                       
ٍ                                                              اجملتمع املدين، ولضمان محاية كل طفٍل من مجيع أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو العقلي، والكتساب الزخم                               

ٍ                                                           الـالزم الختاذ إجراءاٍت ملموسة، حبدود زمنية، حسب االقتضاء، ملنع أعمال ال                                       عنف واإلساءة والتصدي هلا،                     
   .                 وال سيما يف املدارس

                العقوبة البدنية

                                           ً                                                              تعـرب اللجـنة عن القلق ألن القانون ال حيظر حتديداً مجيع أشكال العقوبة البدنية وال ينص على عدم                    -   ٣١٩
   .                       اللجوء إليها حتت أي ظرف

                        شكال العقوبة البدنية،                                                                            وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن حتظر بوضوح ومبوجب القانون مجيع أ             -   ٣٢٠
                                 كما تشجع اللجنة الدولة الطرف       .                                                                       والسـيما تلك املستخدمة يف األسرة ويف األماكن اخلاصة للرعاية البديلة          

                                                                                                            عـلى أن تـنظم محالت توعية وبرامج تعليمية توجه إىل اآلباء والفنيني واألطفال بشأن أشكال التأديب غري                  
                                                             تعليمهم، وأن تدرس ظاهرة انتشار العقوبة البدنية لألطفال                                                        العنـيف وأشـكال املشاركة يف تربية األطفال و        

   .           داخل األسرة
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  الصحة األساسية والرعاية االجتماعية-٤
 ، والفقرات من٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١

            صحة املراهقني

                                                                   ختذهتا الدولة الطرف لتعزيز إجراءات منع تعاطي األطفال واملراهقني                                             ترحـب اللجـنة بالـتدابري اليت ا        -   ٣٢١
                                                                                   بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد املراهقني الذين يتعاطون               .                              لـلمخدرات والكحـول والتبغ    

ٍ        الكحول واملخدرات وإزاء ضآلة االهتمام املوىل حلاالت احلمل يف سٍن مبكرة                                                      .  

             صحة املراهقني           بشأن       ٢٠٠٣         لعام    ٤                                             لة الطرف، مع مراعاة تعليقها العام رقم                             وتوصـي اللجنة الدو    -   ٣٢٢
  :        مبا يلي )CRC/GC/2003/4 (      ومنوهم 

ٍ                                                أن تعـزز جهودهـا لتزويد األطفال واآلباء مبعلوماٍت دقيقة وموضوعية عن اآلثار الضارة                ) أ (                                            
               للمواد املخدرة؛

                             كضحايا وأن تزودهم مبا يلزم من                                                     أن تضـمن معاجلـة األطفال متعاطي العقاقري واملخدرات        ) ب ( 
                            خدمات التعايف وإعادة اإلدماج؛

                                                                                أن تعزز التدابري الالزمة ملنع مشاكل إساءة استعمال املخدرات يف أوساط األطفال واملراهقني؛  ) ج ( 

ٍ                          أن تعـزز التدابري الالزمة ملنح املراهقني إمكانية احلصول على معلوماٍت عن الصحة اجلنسية         ) د (                                                             
  .                                     ا يف ذلك عن ختطيط األسرة ووسائل منع احلمل           واإلجنابية، مب

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                       تعـرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف ال حتوز على بيانات موثوقة بشأن عدد األطفال واملراهقني                  -   ٣٢٣
  .               األطفال وألسرهم                                         اإليدز ومن مث فإهنا ال تستطيع توفري الدعم هلؤالء /                              املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

ٍ                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتمع معلوماٍت دقيقة وحديثة عن عدد األطفال واملراهقني املتأثرين  -   ٣٢٤                                         
   .                                                اإليدز وبأن تقدم الدعم املناسب هلؤالء األطفال وألسرهم /                                 أو املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

  تدابري احلماية اخلاصة-٥
 )د(-)ب(، والفقرات الفرعية ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة 

                األطفال املهاجرون

                                                                                                          ترحـب اللجنة بالتدابري املتخذة من أجل إدماج األطفال املهاجرين، بيد أهنا ال تزال قلقة بشأن صعوبة                  -   ٣٢٥
  .                       دمج بعض األطفال املهاجرين
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                                                          رف التدابري والربامج املخصصة إلدماج األطفال املهاجرين من                                               وتوصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الط       -   ٣٢٦
ٍ                                               خالل وسائل منها تقدمي دعٍم خاص للمنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا امليدان                       .  

              االستغالل اجلنسي

                                                                                                 ترحـب اللجنة بتجرمي استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية وحاالت استغالهلم يف اخلارج وكذلك                -   ٣٢٧
ٍ                                                                        قانوٍن جنائي أشد من ذي قبل فيما يتعلق باالعتداءات اجلنسية على األطفال                   بإصدار                            غري أن اللجنة تشعر بالقلق   .     

                            َّ                ً                                                      الحتمال أن يكون احلاالت غري املبلَّغ عنها كبري، وفقاً ملا أشار إليه فريق اخلرباء املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال 
   ).   ٣١٩          ، الفقرةCRC/C/136/Add.2      انظر (               يف الدولة الطرف 

  :                                                  وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التالية -   ٣٢٨

                                                                          أن ترفع مستوى الوعي بشأن هذه الظاهرة وتزيد من املوارد املتاحة لدعم الضحايا؛  ) أ ( 

  .                                                                أن تنشئ آلية تشجع وتيسر عملية اإلبالغ عن حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال  ) ب ( 

            قضاء األحداث

ٍ                                  عتماد برنامٍج يهدف إىل جتنب اإلجراء العقايب فيما يتعلق بعدٍد من املخالفات البسيطة                             ترحب اللجنة با   -   ٣٢٩                                           ٍ            
ٍ       واعتماد التدخل التعليمي كتدبٍري بديل    .                                      وتنوه اللجنة بالتقييم اإلجيايب هلذا النهج  .                             

                                                                                                  وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع هذا الربنامج، ليشمل التشجيع على استخدام وسائل خارج             -   ٣٣٠
   من   )  ٢ (  ١١                       من االتفاقية ويف املادة     )  ب  )( ٣ (  ٤٠                             ً                                       إطـار القضاء قدر املستطاع، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة             

    ) .          قواعد بيجني (                                                          قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

ٍ         ً      ً      ً                     وتعـرب اللجـنة كذلـك عن القلق بشأن عدم وجود تشريٍع يضع حداً زمنياً واضحاً ل                 -   ٣٣١              فترة احتجاز                                               
  .                                   األشخاص دون الثامنة عشرة قبل حماكمتهم

                                                  ً           ً                                  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع مبوجب القانون حداً أقصى واضحاً لطول فترة االحتجاز                -   ٣٣٢
                                                  وينبغي أن تقل هذه الفترة عن الفترة اجلائزة بالنسبة   .                                                    السابق حملاكمة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر      

ٍ               اة عدم اللجوء إىل االحتجاز إال كمالٍذ أخري، وألقصر فترٍة زمنية ممكنة ويف ظل ظروٍف                                  للكـبار، مـع مراع                           ٍ                ٍ                                
   .      مالئمة

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٦

        باشتراك                                                                                              ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق              -   ٣٣٣
                                        ً                                    ت املسلحة وتأسف ألن الدولة الطرف ليست طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق                  األطفال يف النـزاعا

   .                                                                     الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق -   ٣٣٤
                             كما تدعو الدولة الطرف إىل       .     ٢٠٠٧                                         األطفال يف النـزاعات املسلحة يف عام                 باشـتراك                    الطفـل املـتعلق     

                                                                                            التصديق، يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
   .                                      األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  املتابعة والنشر-٧

       ملتابعة ا

                                                                                     ً     ً                   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً من                 -   ٣٣٥
                                                                                                خالل مجلة إجراءات منها إحالتها، حسب االقتضاء، إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل 

ٍ   ليمية أو حكومات وبرملانات الواليات، حسبما ينطبق، لتنظر فيها بشكٍل                                  الربملان، وإىل احلكومات والربملانات اإلق                                                              
  .                            مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

ٍ                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنشر على نطاٍق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية                 -   ٣٣٦                                               
                             ً                 يت اعتمدهتا، مبا يف ذلك وليس حصراً عن طريق                       ذات الصلة ال    )                 املالحظات اخلتامية  (                            الـيت قدمـتها والتوصيات      

                                                                                                   اإلنترنت، يف صفوف عامة اجلمهور ومؤسسات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال،             
   .                                                     هبدف إثارة املناقشة والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-٨

ٍ           كتدبٍري استثنائي، تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقريٍر موحد                                        تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم،      -   ٣٣٧                                                   ٍ      
                    وينبغي أال يزيد عدد    .     ٢٠١٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠                                                               يف املوعـد املقـرر لـتقدمي التقرير الدوري الرابع، أي يف             

        ً     دة سنوياً إىل             ً                        بيد أنه نظراً لكرب عدد التقارير الوار   ). CRC/C/118     انظر  (       صفحة    ١٢٠                       صفحات التقرير املوحد عن 
                                                                                                                       اللجنة ومن مث الفاصل الزمين الكبري بني تاريخ تقدمي تقرير الدولة الطرف والتاريخ الذي حتدده اللجنة للنظر فيه،                  
ٍ                                                     فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الثالث والرابع يف تقريٍر موحد قبل التاريخ احملدد بثمانية عشر                                                                                      

   .     ٢٠١١     وليه  ي /     متوز  ٢٠    ً           شهراً، أي حبلول 

 أندورا: املالحظات اخلتامية

ــدورا   -   ٣٣٨ ــتقرير األويل ألن ــنة يف ال ــرت اللج ــتها CRC/C/OPAC/AND/1) (                                           نظ ــر  (    ١٠٩٥             يف جلس        انظ
CRC/C/SR.1095(      كانون    ٢٧               ، املعقودة يف        ١١٢٠               ؛ ويف جلستها        ٢٠٠٦         يـناير    /                   كـانون الـثاين      ١٦                 ، املعقـودة يف         

  .                 ت اخلتامية التالية                      ، اعتمدت اللجنة املالحظا    ٢٠٠٦      يناير  /     الثاين
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  مقدمة-ألف 

  .                                                                                                     ترحب اللجنة بالتقرير الشامل للدولة الطرف الذي يورد معلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري             -   ٣٣٩
  .                                                                 وتشيد اللجنة باحلوار الصريح البناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى

                                                    ت اخلتامية مقترنة باملالحظات اخلتامية السابقة اليت           ّ                                                          وتذكّـر اللجـنة الدولـة الطرف بضرورة قراءة هذه املالحظا           -   ٣٤٠
  .CRC/C/15/Add.176                                                بشأن تقرير الدولة الطرف األويل الوارد يف الوثيقة     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط ٢                 اعتمدهتا اللجنة يف 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                           لع هبا الدولة الطرف هبدف                                                                                     تالحـظ اللجنة مع التقدير أنشطة التعاون التقين الدولية والثنائية اليت تضط            -   ٣٤١
  .                                         احليلولة دون إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                                                                                            وتـالحظ اللجنة مع التقدير الدعم املايل الذي تقدمه الدولة الطرف إىل برامج األمم املتحدة وصناديقها،  -   ٣٤٢
            ومتتدح كذلك    .      ملسلحة                                                                                         مبـا فـيها بـرنامج املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األطفال والرتاعات ا               

                                                                                               ختصيص الدولة الطرف موارد للمنظمات غري احلكومية املعنية بصور مباشرة أو غري مباشرة مبسألة إشراك األطفال 
  .                                         يف الرتاعات املسلحة وإعادة تأهيل هؤالء األطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

        التجنيد

                                                        ف قوات مسلحة ومن مث فال جمال ملسألة التنظيم القانوين للتجنيد                                    تالحظ اللجنة أنه ليس لدى الدولة الطر -   ٣٤٣
                                                                                  غري أن عدم وجود قوات مسلحة ال يعين استبعاد حماولة قيام أفراد أو مجاعات بتجنيد            .                        الطوعـي أو اإلجـباري    

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

                                                                                                     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي جتنيد األطفال وبإدراج هذه               -   ٣٤٤
  .                                                              من القانون اجلنائي ألندورا اليت حتدد االختصاص القضائي خارج اإلقليم ٨           من املادة  ٨               اجلرمية يف الفقرة 

                                   الستعادة عافيتهم البدنية والنفسية             مساعدة األطفال

                                                                                                   تطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها القادم معلومات عن األطفال الالجئني واملهاجرين                -   ٣٤٥
                                                                                                               املوجوديـن حتت واليتها الذين حيتمل أن يكونوا قد أشركوا يف أعمال قتالية يف بلداهنم األصلية ومعلومات عن                  

  .                                                  عافيتهم البدنية والنفسية وإلعادة إدماجهم اجتماعيا                       املساعدات املقدمة الستعادة

                              التعاون التقين واملساعدة املالية

                                                                                               تدرك اللجنة اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا الشأن وتوصيها من مث بزيادة أنشطتها ودعمها  -   ٣٤٦
    .                                   ت عن النتائج احملرزة يف تقريرها القادم                                                           لتنفيذ الربوتوكول االختياري يف الدول األطراف األخرى وتقدمي معلوما
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            نشر الوثائق

                                                                        من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بوضع التقرير األويل والردود           ٢              من املادة     ٢                  يف ضـوء الفقرة      -   ٣٤٧
                                                                                                   املكتوبة املقدمة من الدولة الطرف يف متناول اجلمهور كله على أوسع نطاق ممكن، والنظر يف طبع التقرير واحملاضر

                                         وينبغي أن توزع وثيقة هبذا القدر من الشمول   .                                                          املوجزة املتصلة به وكذلك املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة
                                                                                                          على نطاق واسع إلثارة النقاش وزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده داخل احلكومة واجمللس              

  .                 ملنظمات غري احلكومية                           وبني عامة اجلمهور، مبا يف ذلك ا  )       الربملان (      العام 

               التقرير القادم

                                                                          ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إيراد املزيد من املعلومات عن تنفيذ             ٨                مـن املادة      ٢                  وفقـا للفقـرة      -   ٣٤٨
  .             من االتفاقية  ٤٤                                                                                  الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمادة 

 أندورا: املالحظات اخلتامية

    انظر   (    ١٠٩٥             يف جلسـتها  (CRC/C/OPSA/AND/1)                                            نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل ألنـدورا        -   ٣٤٩
(CRC/C//SR/1095 ٢٧            ، املعقودة يف     ١١٢٠                   ، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٦            ، املعقودة يف    

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين

  مقدمة-ألف 

                                    وتعرب عن ارتياحها للحوار الصريح       .                                                              رحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الشامل          ت -   ٣٥٠
  .                                       واملنفتح الذي دار مع الوفد الرفيع املستوى

                                                                                                         وتذكـر اللجنة الدولة الطرف أنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية                -   ٣٥١
  .CRC/C/15/Add.176                     ، والواردة يف الوثيقة     ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط ٢                   أن تقريرها األويل، يف                       السابقة اليت اعتمدهتا بش

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                                                                            ترحـب اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق املشمولة بالربوتوكول                -   ٣٥٢
                                                                 نائي الذي ينص على أمور منها معاقبة االجتار بأعضاء اإلنسان،                                                              االختـياري، وال سـيما من خالل تعديل القانون اجل         

                           كما ترحب بربنامج الرعاية      .                                                                                    واالعـتداء اجلنسـي على األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال            
     ٢٠٠٤      يونيه  / ن       حزيرا  ١٠                                                                             االجتماعية لألطفال املعرضني للخطر وبروتوكوله املتعلق بالطفولة املعرضة للخطر، املؤرخ 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١-جيم

                              تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول 

               ً                                                                                 حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن الوزارات واهليئات احلكومية املختلفة املعنية بتنفيذ الربوتوكول  -   ٣٥٣
                                                        ً     ً           وجود هيئة حمددة تكفل تنفيذ األنشطة الوزارية املختلفة تنفيذاً شامالً                                                    االختياري، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم       
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                                          كما تعرب عن أسفها لعدم توافر اآلليات         .       ً       ً     ً                                               ومنسقاً تنسيقاً جيداً حلماية احلقوق املشمولة بالربوتوكول االختياري       
  .                                              الالزمة إلجراء تقييم دوري لعملية تنفيذ الربوتوكول

                                                         ى تعزيز التنسيق يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري ووضع                            تشجع اللجنة الدولة الطرف عل -   ٣٥٤
  .                                       آليات إلجراء تقييم دوري لتنفيذ الربوتوكول

                   خطة العمل الوطنية 

                                                                                                         تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الربوتوكول االختياري، ولكنها تشعر               -   ٣٥٥
  .                                                                 افحة ومنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية                           بالقلق لعدم وجود خطة عمل ملك

                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل تستند إىل جدول أعمال ستكهومل ويوكوهاما               -   ٣٥٦
  .                         وأحكام الربوتوكول االختياري

                النشر والتدريب

                                                         بذلتها الدولة الطرف لنشر االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني                     ً                    فيما حتيط اللجنة علماً باجلهود األولية اليت  -   ٣٥٧
                                                                                             بني املنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم، فإهنا ترى أن تثقيف األطفال واجلمهور بشكل عام وأنشطة التدريب 

  .                                                            ً       ً  املقدمة للمجموعات املهنية املعنية بشأن حقوق الطفل تتطلب اهتماماً مستمراً

                                                                              ولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لبث الوعي يف صفوف السكان، مع االهتمام                             توصي اللجنة الد   -   ٣٥٨
                                                                                                         بوجـه خـاص باألطفال واآلباء بشأن أحكام الربوتوكول االختياري من خالل أمور منها إدراجه يف املناهج                 

                                                                                                كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج مستمرة ومنتظمة للتثقيف والتدريب بشأن أحكام              .         الدراسية
  .                                             الربوتوكول االختياري لصاحل اجملموعات املهنية املعنية

             مجع البيانات 

                                                                                           تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطـرف مل تقدم أية حاالت مبلغ عنها تندرج يف أحكام الربوتوكول           -   ٣٥٩
                                                                                             االختياري وتوصي الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم طبيعة ونطاق األنشطة اليت تدخل يف إطار الربوتوكول 

  .                                                 الختياري وأن تبذل اجلهود لتحديد احلاالت غري املبلغ عنها ا

  حظر بيع األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال وبغاء األطفال-٢-جيم

                                            القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة

      االجتار          ً       أحكاماً جترم                      ً                                                                        فـيما حتـيط اللجنة علماً مع التقدير جبهود الدولة الطرف لتضمني القانون اجلنائي اجلديد               -   ٣٦٠
      من   ١                                                                                                                        باألطفال وبيع األطفال، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألنه ال يورد مجيع أغراض وأشكال بيع األطفال، املدرجة يف الفقرة                    

                   ال تغطي على النحو     ٢٠٠٥                              من القانون اجلنائي لعام        ١٢                                  ويساور اللجنة القلق ألن املادة        .                           من الربوتوكول االختياري    ٣       املادة  
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ـ               وألنه ال جيوز  ٣         من املادة    ))  ب   (̀  ١̀  (                                  ً                                ايف موضوع عرض طفل لنقل أعضائه توخياً للربح، كما تنص على ذلك الفقرة       الك
  .                                                                                                مبوجب هذا القانون اعتبار األشخاص االعتباريني مسؤولني عن ارتكاب جرائم منصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

                                                عديل القانون اجلنائي لكي حيظر االجتار باألطفال                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لت        -   ٣٦١
                                         من الربوتوكول االختياري وتوسيع نطاق       ٣              من املادة     ١                                                 وبـيع األطفال جلميع األغراض املدرجة يف الفقرة         

  .                                       املسؤولية اجلنائية لتشمل األشخاص االعتباريني

 اجلنائية/ اإلجراءات اجلزائية-٣-جيم

                            االختصاص القضائي خارج اإلقليم

                                                                                                       يساور اللجنة القلق ألن شرط التجرمي املزدوج بشأن تسليم اجملرمني أو احملاكمة داخل البلد على جرائم                 -   ٣٦٢
      من   ٣    و  ٢    و  ١                                                                                                 يـزعم ارتكاهبـا يف اخلـارج، حيـد من إمكانية احملاكمة على اجلرائم املنصوص عليها يف املواد                   

  .          هذه اجلرائم                                                         الربوتوكول االختياري، ويقلل من مث من إمكانية محاية األطفال من 

                                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجرمي املزدوج بشأن تسليم اجملرمني               -   ٣٦٣
  .                                 أو احملاكمة على جرائم ترتكب يف اخلارج / و

                                                                                ً                      وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تعترف باختصاصها القضائي خارج اإلقليم وفقاً للتعريف               -   ٣٦٤
                                                                         من القانون اجلنائي، الذي يشمل اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد القصر، بشرط جواز  ٨           من املادة  ٨         الفقرة         الوارد يف

                                                                وتشعر اللجنة بالقلق ألن بعض اجلرائم اجلنسية ال يعاقب عليها            .                                             فرض عقوبة بالسجن ملدة ست سنوات أو أكثر       
                                         ختصاصها القضائي خارج اإلقليم ال يغطي،                        ً          وما يشغل باهلا أيضاً أن ا       .                                      بعقوبة قصوى تتجاوز مدهتا ست سنوات     

  .                                                                              يف مجيع الظروف، اجلرائم اليت يرتكبها مقيمون دائمون يف الدولة الطرف خارج أراضي البلد

                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراجعة أحكام القانون اجلنائي السارية هبدف زيادة مدة العقوبات                -   ٣٦٥
                                                                  ية خارج اإلقليم وبالتايل ما تقدمه من محاية دولية لألطفال من                                                       القصوى قدر اإلمكان، وتعزيز واليتها القضائ     

  .                                البغاء واالستخدام يف املواد اإلباحية

  محاية حقوق األطفال الضحايا-٤-جيم

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

   ية                       سياق اإلجراءات القانون يف  ) أ ( 

               ً                                                                                    حتـيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن الربوتوكول اخلاص حبالة األطفال املعرضني للخطر، املؤرخ               -   ٣٦٦
      مبا يف   (                  ً                                                             ، واليت تتضمن أموراً منها توصيات حلماية األطفال من ضحايا االعتداء اجلنسي                 ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ١٠

           وترحب بدعم   .                                      دعون لإلدالء بشهادهتم يف اإلجراءات اجلنائية      ممن يست  )                                       ذلك بغاء األطفال واملواد املتعلقة باألطفال
                                     وتعرب مع ذلك عن أسفها ألن قانون         .                                                                         اهليـئة القضـائية وغريهـا من اجملموعات املهنية املعنية هبذه التوصيات           
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  ً  فاً                                ً                                                             اإلجراءات اجلنائية ال يتضمن أحكاماً حمددة حلماية الطفل ضحية االعتداء أو االستغالل اجلنسي الذي يكون طر
  .                            يف اإلجراءات اجلنائية بصفة ضحية

      من   ٨                                                                 ً                             توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية ليشمل وفقاً أحكام املادة                -   ٣٦٧
                                                                                                     الـربوتوكول االختـياري، األحكام الضرورية للطفل الضحية الذي يستدعى لإلدالء بشهادته يف اإلجراءات              

                                                                  ن تسترشد يف هذا الصدد باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف                         كما توصي الدولة الطرف بأ  .        اجلنائية
    ).   ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (                                                األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

                                              شروط التعويض واملساعدة وإعادة االندماج واملعافاة  ) ب ( 

                                                                لومات احملددة املقدمة عن اخلدمات أو برامج املساعدة اليت تستهدف األطفال                            يساور اللجنة القلق إزاء املع -   ٣٦٨
  .                             من ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي

ّ                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضّمن تقريرها القادم معلومات حمددة عن اخلدمات املقدمة لألطفال  -   ٣٦٩                                
  .          دة عافيتهم                                             من ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي ملساعدهتم يف استعا

  املتابعة والنشر-٥-جيم

        املتابعة

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات احلالية،  -   ٣٧٠
                                                                                                          وذلك من خالل أمور منها إحالتها إىل أعضاء اجمللس التنفيذي، واجمللس العام، واحلكومات احمللية لكي تنظر                

  .                              نحو الواجب وتتخذ إجراءات بشأهنا           فيها على ال

      النشر

                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري األويل والردود اخلطية اليت قدمتها  -   ٣٧١
                                               اليت اعتمدهتا اللجنة، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع   )                املالحظات اخلتامية (                                  الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا 

  )       ً        ال وقفاً عليها   (                                                                                    وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت                    املـدين 
  .                                                   إلثارة النقاش والتوعية بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-٦-جيم

               الدوري القادم                           ، أن تدرج يف تقريرها        ١٢              من املادة     ٢                                 ً                   تطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف، وفقاً للفقرة           -   ٣٧٢
  .                       من اتفاقية حقوق الطفل  ٤٤                                                             معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبوجب أحكام املادة 
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 ترينيداد وتوباغو: املالحظات اخلتامية

           يف جلستيها    ) CRC/C/83/Add.12 (                                                                       نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من ترينيداد وتوباغو            -   ٣٧٣
  ،     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٦           املعقودتني يف   ) CRC/C/SR. 1097   وCRC/C/SR. 1096  ر    انظ   (    ١٠٩٧   و    ١٠٩٦

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧            املعقودة يف     ١١٢٠                  واعتمدت، يف جلستها 

  مقدمة�ألف 

                         وبالردود اخلطية على قائمة                                                                        ترحب اللجنة بالتقرير الشامل والغين باملعلومات الذي قدمته الدولة الطرف،    -   ٣٧٤
                                                           ، اليت أتاحت هلا تكوين فكرة واضحة عن حالة األطفال يف            )CRC/C/TTO/Q/2 (                               املسـائل اليت وضعتها اللجنة      

  .                                                                                    كما تالحظ اللجنة مع التقدير احلوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى  .             الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية�باء 

  :                                                                  ه اللجنة بسن القوانني التالية اليت هتدف إىل تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية   تنو -   ٣٧٥

                          ، الذي ينص على إنشاء هيئة  )    ٢٠٠٠       لعام   ٦٤    رقم  (                                          القانون املتعلق باهليئة املعنية بشؤون األطفال   ) أ ( 
                                                                 مسؤولة عن تلقي الشكاوى من األطفال املودعني يف مراكز الرعاية البديلة؛

    ٦٥     رقم   (                                                                         ق مبراكز اإلقامة اجملتمعية وبيوت الكفالة ودور احلضانة اخلاصة باألطفال                         القانون املتعل   ) ب ( 
                                                                                 ، الذي يرمي إىل ضمان امتثال مجيع دور احلضانة اخلاصة باألطفال للقواعد واملعايري القائمة؛ )    ٢٠٠٠     لعام 

        ي يقضي        ، الذ  )    ٢٠٠٠         لعام     ٦٦     رقم     ) (              اخلاصة باألطفال  (                                       القـانون املـتعلق باألحكام املتفرقة         ) ج ( 
                               مبواءمة القوانني اليت هتم األطفال؛ 

                                 ، الذي يعرف الطفل على أنه أي شخص  )    ٢٠٠٠       لعام   ٦٨    رقم  (                             القانون املعدل لقانون األطفال،   ) د ( 
                           دون الثامنة عشرة من العمر؛

  .                                  ، الذي يهدف إىل تنظيم إجراءات التبين )    ٢٠٠٠       لعام   ٦٧    رقم  (                           القانون املتعلق بتبين األطفال     ) ه ( 

ـ  -   ٣٧٦                                   بإنشاء وحدة حقوق اإلنسان التابعة     ١٩٩٩                                                       ا تالحظ اللجنة مع التقدير قيام الدولة الطرف يف عام           كم
  .            لوزارة العدل

                   ، وإمكانية إنشاء       ٢٠٠٤                                                                             وتالحـظ اللجنة مع االهتمام إنشاء احملكمة النموذجية لشؤون األسرة يف عام              -   ٣٧٧
  .                    فروع هلا يف مناطق أخرى

                       اخلاصة بوضع الالجئني        ١٩٥١                      على اتفاقية عام         ٢٠٠٠              لطرف يف عام                                    وترحب اللجنة بتصديق الدولة ا     -   ٣٧٨
  .    ١٩٦٧              وبروتوكول عام 
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                    املتعلقة باحلد األدىن    ١٣٨                                                                            وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         -   ٣٧٩
                 إلجراءات الفورية                                               املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال وا          ١٨٢         ، ورقم       ٢٠٠٤                            لسـن االسـتخدام، يف عام       

  .    ٢٠٠٣                    للقضاء عليها، يف عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�جيم 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

    اليت   ) CRC/C/15/Add.82 (                                                                          تعرب اللجنة عن أسفها ألن بعض التوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية             -   ٣٨٠
                   ، مل حتظ باملتابعة     )CRC/C/11/Add.10 (                                                                        كانت اللجنة قد اعتمدهتا عقب نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف            

                                                                                                                الكافـية، وال سـيما التوصيات املتعلقة بالتنسيق؛ ومجع البيانات؛ واملوارد املخصصة لألطفال؛ وإيذاء األطفال،               
                                                                              ؛ والعقوبة البدنية؛ والرعاية البديلة لألسرة؛ والصحة اإلجنابية؛ والتعليم؛                                             وإسـاءة معاملـتهم، والعنف األسري     

   .                                        وترد هذه التوصيات من جديد يف هذه الوثيقة  .                                                     وأطفال الشوارع؛ وعمل األطفال؛ وإدارة شؤون قضاء األحداث

           د من تلك                                                                                               وحتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد ملعاجلة ما مل يتم تنفيذه بع                  -   ٣٨١
                                                                                                   التوصـيات الـواردة يف املالحظـات اخلتامية للجنة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف، ولتناول الشواغل        

   .                                               املضمنة يف املالحظات اخلتامية الواردة يف هذا التقرير

         التشريع 

         حمللية مع                             بغية مواءمة القوانني ا        ٢٠٠٠                                                               واللجنة، إذ ترحب مبجموعة التشريعات اليت جرى سنها يف عام            -   ٣٨٢
                                                                                                                    أحكـام االتفاقـية، تعرب عن بالغ القلق ألن هذه القوانني مل تدخل حيز النفاذ، عدا القانون املتعلق باألحكام                   

   ).    ٢٠٠٠       لعام   ٦٦    رقم    ) (             اخلاصة باألطفال (        املتفرقة 

  .        بإنفاذها                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة إلصدار هذه القوانني ولتيسري اإلسراع  و -   ٣٨٣

                  خطة العمل الوطنية

                                                                                                             ترحب اللجة بإنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية التنسيق اجلهود بغية تنفيذ خطة العمل الوطنية                -   ٣٨٤
                                                                                                                اخلاصة باألطفال، وباجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراجعة اخلطة بغية مواءمتها مع األهداف اليت رمستها دورة                

                                                      إال أن اللجنة يساورها القلق ألن جملس الوزراء أجل           .                                        مم املتحدة االستثنائية املعنية باألطفال                        اجلمعـية العامة لأل   
  .    ٢٠٠٦      فرباير  /                                               اعتماد خطة العمل الوطنية بصيغتها املنقحة إىل شباط

                                                                                                    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه االستعجال خطة العمل الوطنية املنقحة لتنفيذ                -   ٣٨٥
      ً     ً                                                                              تنفيذاً كامالً يغطي مجيع جوانبها ويتضمن األهداف والغايات اليت وردت يف الوثيقة اخلتامية الصادرة          االتفاقية 
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                         ، وأن ختصص املوارد البشرية  "              عامل صاحل لألطفال "                                                         عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية باألطفال، املعنونة 
                                                      الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جهات                                     ويف هذا الصدد، توصي اللجنة      .                           واملالية الكافية لتنفيذها  

  .                                               وبإشراك اجملتمع املدين يف إعداد وتنفيذ خطة العمل هذه  )          اليونيسيف (                               منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

        التنسيق

      أهنا    بيد  .                                                                                               تـنوه اللجنة بالعدد الكبري من الوزارات واهليئات اليت هتتم باملسائل ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية        -   ٣٨٦
  .                                                        تظل قلقة النعدام التنسيق الواضح واملنظم فيما بني هذه اهليئات

  .                                                       ً     ً                       توصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة تنسيق واضح ومنظم تنظيماً حمكماً بني مجيع اهليئات املعنية -   ٣٨٧

             الرصد املستقل

                 قلقها إزاء عدم                                                                                        واللجـنة، إذ تالحظ وجود مكتب أمني املظامل يف الدولة الطرف، تعرب رغم ذلك عن                 -   ٣٨٨
                                                                                                                   وجـود آلية مستقلة هلا والية حمددة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتقييم التقدم احملرز يف هذا اجملال بصورة                   
                                                                                                             منـتظمة، سواء داخل مكتب أمني املظامل أو يف شكل مؤسسة مستقلة، تكون خمولة لتلقي الشكاوى الواردة من                  

  .                                    األطفال أو بالنيابة عنهم وبالنظر فيها

                                                                                        تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة، سواء داخل املكتب القائم ألمني املظامل  و - ٩  ٣٨
                                                                                                 أو يف شـكل هيـئة مستقلة، تعىن برصد تنفيذ االتفاقية وتعاجل الشكاوى الواردة من األطفال أو من ممثليهم     

        لعام   ٢                              تعليق اللجنة العام رقم            ضوء  يف                                                                  بالسـرعة املطلوبـة وعلى حنو يراعي مشاعر األطفال، وذلك على            
٢٠٠٢    )   CRC/GC/2002/2(           بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ووفقاً ملبادئ باريس ،                      ً                                         )   قرار اجلمعية             
    كما   .                                                                               وينبغي تزويد هذه اهليئة باملوارد البشرية واملالية الكافية وتسهيل جلوء األطفال إليها   ).    ١٣٤ /  ٤٨       العامة 

                                                                          ن تتوخى التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من اليونيسيف ومفوضية                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بأ     
  .                               األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                                                                                     واللجنة إذ تنوه مبا أحرزته الدولة الطرف من تنمية اقتصادية إجيابية، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية امليزانية  -   ٣٩٠
    .                                                                             مال حقوقهم، وال سيما ألن عملية ختصيص املوارد ال تراعي كما ينبغي التفاوتات اإلقليمية                 املخصصة لألطفال وإلع

  :                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٣٩١

                                                                                    أن تضـع أولويات بشأن خمصصات امليزانية لضمان إعمال حقوق األطفال إىل أقصى حدود              ) أ ( 
               املوارد املتاحة؛

                                                             املوارد، عملية األخذ بالالمركزية وأن تعاجل التفاوتات اإلقليمية؛                  أن تراعي، عند ختصيص  ) ب ( 

  .                                                                               أن تتبع النهج الذي يستند إىل احلقوق عند قيامها بتصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الدويل  ) ج ( 
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            مجع البيانات

         ، وإزاء                                                                                                    يسـاور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية شاملة ومستوفاة يف تقرير الدولة الطرف               -   ٣٩٢
                         وهذه البيانات هلا أمهية      .                                                                                       االفـتقار إىل نظام وطين مالئم جلمع البيانات يغطي مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية             
  .                                                                            بالغة يف حتديد ورصد وتقييم ما حتقق من تقدم، ويف تقييم أثر السياسات اليت هتم األطفال

                                ً         جلمع البيانات واملؤشرات يكون متسقاً مع                                                               وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث نظام          -   ٣٩٣
                                   وينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع        .                ً                                                     االتفاقـية ومصـنفاً حسب نوع اجلنس والعمر ومكان اإلقامة واإلعالة          

                                                                                                          األطفال حىت سن الثامنة عشرة، مع التركيز بوجه خاص على أضعفهم، مبن فيهم األطفال الفقراء، واألطفال                
                                                                      إىل أسر وحيدة الوالد، واألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي                                 املعوقـون، واألطفال املنتمون   

                                         كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام   .                                                 واالستغالل االقتصادي واالجتار باألطفال، وأطفال الشوارع
  .        ً     ً    تنفيذاً فعاالً                                                                                                هـذه املؤشرات والبيانات يف صياغة القوانني والسياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية            

   .                                                                                        وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات مثل اليونيسيف

      النشر

                                                                                         وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلشراك املنظمات غري احلكومية والشباب والفئات  -   ٣٩٤
                                                                      ونشر املعلومات عن االتفاقية، فإهنا تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابري املتخذة                                     املهنية يف إعداد تقريرها الدوري الثاين 

                                                                                                                 للتوعية مببادئ االتفاقية وأحكامها يف صفوف اجلمهور العام واآلباء واألطفال والفئات املهنية اليت تعمل من أجل                
  .            األطفال ومعهم

  :                                         وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٩٥

                                                                                   عف جهودها لضمان إملام البالغني واألطفال بأحكام االتفاقية ومبادئها، وفهمهم هلا                    أن تضـا    ) أ ( 
               على نطاق واسع؛

                                                                               أن تضطلع بانتظام بربامج للتثقيف والتدريب املنتظمني خبصوص احلقوق اليت تكفلها االتفاقية   ) ب ( 
                           م، وخباصة الربملانيون والقضاة                                                                   لألطفال واآلباء، وكذلك مجيع الفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال ومعه

                                                                                                        واحملـامون واملوظفـون املكلفـون بإنفاذ القانون وموظفو الدولة والعاملون يف مؤسسات احتجاز األطفال               
                                                      واملعلمون والعاملون يف جمال الصحة واألخصائيون االجتماعيون؛

                  يع مراحل التعليم؛                                                              أن تدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الرمسية يف مج  ) ج ( 

                                                                                            أن تـبادر، بالـتعاون مع الصحافيني ووسائط اإلعالم، إىل نشر مبادئ االتفاقية على نطاق                 ) د ( 
  .                                                                 واسع، وتشجع وسائط اإلعالم على معاملة األطفال معاملة تقوم على االحترام
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                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                 اإلنسان التابعة ملكتب النائب العام يف إعداد التقرير                                              واللجنة إذ ترحب باملشاورة اليت أجرهتا وحدة حقوق  -   ٣٩٦
                                                                                                                 الـدوري الثاين، فإهنا تالحظ أن احلوار مع اجملتمع املدين بشأن تنفيذ االتفاقية حمدود وغري منهجي، وأن التمويل                  

  .                                             الذي تتلقاه املنظمات غري احلكومية من احلكومة حمدود

                                            راك اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين، مبن فيه                                                           توصـي اللجـنة بـأن حترص الدولة الطرف على إش           و -   ٣٩٧
                                                                                                األطفال، مشاركة منهجية خالل كافة مراحل تنفيذ االتفاقية، وأن تتوخى زيادة املوارد اليت تقدمها للمنظمات 

  .          غري احلكومية

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

                                                  وجب القانون املتعلق بسن الرشد والقانون املعدل            ً     عاماً مب    ١٨                                             بينما تالحظ اللجنة أن سن الرشد القانوين         -   ٣٩٨
                                                                      ، فإهنا تالحظ مع القلق أن هذا القانون مل يصدر بعد، وأن الطفل                 ٢٠٠٠         لعام     ٦٨                               للقانون املتعلق باألطفال رقم     

                                                  وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن احلد          .                                                        حسـب التعريف الساري هو أي شخص دون الرابعة عشرة         
  .                                                                               تعريف الطفل يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف خيتلفان باختالف الغرض واجلنس والدين           األدىن للسن و

                                                                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على سبيل األولوية بتعديل القانون املتعلق بسن الرشد القانوين لعام                 -   ٣٩٩
                                         د للطفل يف نظامها القانوين لضمان متتع                                                                        ، وأن تبذل اجلهود الالزمة لتوحيد السن األدىن ووضع تعريف موح              ٢٠٠٠

  .                                                                               مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة بتدابري احلماية اخلاصة واحلقوق احملددة الواردة يف االتفاقية

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

  :                                 ييز، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلي                                                         وبينما تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على حظر التم -   ٤٠٠

                 من االتفاقية،    ٢                                                    ً     ً                              أن أسباب التمييز املشار إليها يف الدستور ال تتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام املادة                 ) أ ( 
           التفصيل؛       ُ                                                                                      وأنه ال ُتوجد أية تشريعات إضافية تنص بوضوح على حظر مجيع أشكال التمييز وتتناول هذه األشكال مبزيد من

                                                                               فـئات األطفال، وخباصة األطفال الفقراء واألطفال املتأثرون بفريوس نقص املناعة                      أن بعـض      ) ب ( 
                                                                                  اإليدز قد يواجهون مواقف قائمة على التمييز وعدم املساواة يف احلصول على اخلدمات األساسية؛ /      البشري

  ء                            ال ينص على معاقبة االعتدا      )     ٢:١١           من الفصل     )  ١ ( ٥       املادة   (                                  أن القـانون املـتعلق باألطفال         ) ج ( 
                                                                                                 بالضـرب والعـنف إال يف احلـاالت اليت تستهدف األطفال الذكور، وأن احلكم على املتهمني بارتكاب جرائم          

  .                                     ً                                           ً           االعتداء اجلنسي على األطفال ال يزال قائماً على التمييز حبسب ما إذا كان مرتكب اجلرمية رجالً أم امرأة
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  :                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٠١

                                                                جهودها لضمان تنفيذ القوانني القائمة اليت تكرس مبدأ عدم التمييز؛      مضاعفة  ) أ ( 

                                                                                 اعتماد التشريعات املناسبة، عند االقتضاء، لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بكافة   ) ب ( 
               من االتفاقية؛ ٢                                             ً              احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دومنا متييز، وفقاً ألحكام املادة 

                                                                             انون املتعلق باألطفال والقانون املتعلق باجلرائم اجلنسية بغية ضمان احلماية املتكافئة          تعديل الق  ) ج ( 
  .                                  لكل من اإلناث والذكور مبوجب القانونني

                                                                                       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من  -   ٤٠٢
                                                                ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة                                     تدابري وتضعه من برامج تتعلق باالتفاقية

ُ                           العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام                       ، مع      ٢٠٠١                                                                  
   ).             أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١              بشأن الفقرة  ١                              مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

           طفل الفضلى       مصاحل ال

                                                                                                     وبيـنما تالحـظ اللجنة أن حمكمة األسرة حتمي مصاحل الطفل الفضلى، فإهنا تشعر بالقلق ألن املبادئ                  -   ٤٠٣
                          ً     ً                                                             من االتفاقية ال تطبق تطبيقاً كامالً وال تدرج على حنو منهجي يف السياسات والربامج اليت                 ٣                     الـواردة يف املادة     

  .                  تضعها الدولة الطرف

                                                                  الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود يف إطار مشروع حمكمة األسرة، وعلى                    وتشجع اللجنة الدولة -   ٤٠٤
                                                                                              ضمان مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وإعماله يف مجيع القرارات اإلدارية والقضائية والسياسات والربامج 

  .              املتصلة باألطفال

                  احترام آراء الطفل

ُ               يسـاور اللجنة القلق ألن آراء الطفل ال ُتراعى ُمرا          -   ٤٠٥                                                  عاة كافية يف مجيع اجملاالت اليت ختص حياة األطفال                                            ُ      
                                                                                        ُ             وألن تشريعات الدولة الطرف وقراراهتا اإلدارية والقضائية أو سياساهتا وبراجمها املتصلة باألطفال ال ُتراعي أحكام 

ُ             من االتفاقية ُمراعاة تامة  ١٢      املادة               .  

  :                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤٠٦

                                                                          تشريعات ذات الصلة لضمان االعتراف مببدأ احترام آراء الطفل والتقيد به يف قضايا         تعديل ال  ) أ ( 
                                                                             مثل النـزاعات املتعلقة باحلضانة وغريها من املسائل القانونية اليت تؤثر على األطفال؛

                                                                                      تشجيع وتيسري احترام آراء األطفال وضمان مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم يف كل                ) ب ( 
ـ          من    ١٢                                                        ً                            تمع، وال سـيما داخل األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمعات احمللية، وفقاً ألحكام املادة                           جمـاالت اجمل

          االتفاقية؛
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                                                                                          توفري املعلومات التثقيفية لفئات منها الوالدان واملعلمون واملسؤولون اإلداريون احلكوميون            ) ج ( 
  .                           م وأن تؤخذ آراءهم يف االعتبار                                                 ُ           واجلهاز القضائي واجملتمع بأسره، بشأن حق األطفال يف أن ُيستمع إليه

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

             احلق يف اجلنسية

                                                                                                               بينما تنوه اللجة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف تسجيل املواليد عند الوالدة، مبا فيها قرار التخلي                  -   ٤٠٧
                                                                 ، بوضع الربنامج املتعلق بالتسجيل املتأخر للمواليد، فإهنا تظل             ٢٠٠٠     عام                                         عـن رسوم شهادة امليالد وقيامها، يف        

  .                                                          ً قلقة ألن عدد األطفال الذين ال يسجلون عند الوالدة ال يزال مرتفعاً

                                                                               من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها إلصالح نظامها             ٧                      وعـلى ضـوء املادة       -   ٤٠٨
                                                                              يل مجيع األطفال عند الوالدة، وذلك عن طريق مراجعة نظام التسجيل القائم،                                              لتسـجيل املوالـيد مبا يكفل تسج      

  .                                                                                              وتنظيم محالت توعية؛ وعلى توخي تيسري إجراءات تسجيل املواليد من خالل وحدات متنقلة تغطي املناطق النائية

                      احلق يف احلفاظ على اهلوية

                   ّ                              خل الدولة الطرف، تعّبر اللجنة عن قلقها ألن            ً                                     ُ                   نظـراً الرتفـاع عدد األسر املعيشية اليت تعيلها أُنثى دا           -   ٤٠٩
                                                                                     ً                           االعتراف باألبوة القانونية، وال سيما يف احلاالت اليت يرفض فيها األب البيولوجي االعتراف قانونياً بالطفل، قد                

  .        والديه          أو يف معرفة /                                                ً                                 يستغرق مدة طويلة ويسبب كلفة باهظة، مما يشكل عائقاً أمام حق الطفل يف احلفاظ على هوية و

                                                                       من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري إجراءات االعتراف           ٧       ً                    وتطبـيقاً ألحكـام املادة       -   ٤١٠
                                                                                            باألبوة لألطفال املولودين خارج نطاق الرابطة الزوجية، وذلك من خالل تبسيط اإلجراءات وتسريعها وتأمني 

   .        ا الصدد                                                           املساعدة القانونية وغريها من أنواع املساعدة الالزمة لألمهات يف هذ

                العقوبة البدنية

                               الذي ينص على حظر ممارسة العقوبة   )     ١:٤٦    رقم  (                                                 وبينما ترحب اللجنة بتعديل القانون املتعلق باألطفال  -   ٤١١
                                                                                                                  البدنـية كعقاب جزائي يف حالة األشخاص دون الثامنة عشرة، فإهنا تظل قلقة ألن العقوبة البدنية تشكل ممارسة                  

  .              سرة ويف املؤسسات                            شرعية وواسعة االنتشار داخل األ

  :                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٤١٢

                                                                                  أن حتظر صراحة مبوجب القانون ممارسة العقوبة البدنية يف مجيع األماكن وتضمن إنفاذ القانون؛  ) أ ( 

                                                                                 أن تنظم محالت توعية إلحاطة عامة اجلمهور بالعواقب السلبية للعقوبة البدنية على األطفال،   ) ب ( 
                                                             جع على مشاركة األطفال ووسائط اإلعالم مشاركة نشطة يف هذه العملية؛      وأن تش
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                                                                                            أن تضمن استخدام أساليب التأديب اإلجيابية القائمة على املشاركة واخلالية من العنف على               ) ج ( 
    ٢٨              من املادة     ٢                                                                                               حنـو يتماشى مع مبدأ الكرامة البشرية للطفل ويتوافق وأحكام االتفاقية، وال سيما الفقرة               

  .                                            ، كبديل للعقوبة البدنية على شىت مستويات اجملتمع    منها

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                                          مسؤوليات الوالدين وحتصيل نفقة إعالة الطفل 

        لعام    ٦٤     رقم   (                                                                                   للجنة باألحكام الواردة يف القانون اجلديد املتعلق باهليئة املعنية بشؤون األطفال                     ترحـب ا   -   ٤١٣
                                                                                               وباألحكام املتبادلة املتفق عليها مع أقاليم أخرى تابعة للكومنولث واليت تقضي بتوسيع نطاق تطبيق قانون   )     ٢٠٠٠

          ومع ذلك،    .                                      صيل نفقة اإلعالة من اآلباء الغائبني                                                                      إنفاذ األوامر املتصلة بنفقة إعالة األطفال، وهي أحكام تكفل حت         
                                                                                                                       تظل اللجنة قلقة ألن القانون املتعلق باهليئة املعنية بشؤون األطفال مل يدخل بعد حيز النفاذ وألن األوامر املتعلقة                  

      خلارج،                                ً       ً     ً                                                                    بتحصـيل نفقـة اإلعالة ال تنفذ دائماً تنفيذاً فعاالً، وال سيما عندما يقيم أحد الوالدين أو كالمها يف ا                    
                  بأحكام التزامات               بشأن االعتراف    ١٩٧٣                                                           وتالحظ مع األسف أن الدولة الطرف مل تصدق على اتفاقية الهاي لعام 

                                        والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ                                  بشـأن الواليـة القانونيـة       ١٩٩٦                            أو اتفاقية الهاي لعام                      النفقة وتنفيذها 
   .             حلماية األطفال          والتدابـري                                والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية 

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤١٤

                                                                            تقدمي دعم خاص لألطفال الذين يعيشون يف أسر وحيدة الوالد، مبا يف ذلك من خالل اهلياكل   ) أ ( 
                                                                    اجملتمعية، واستحقاقات الضمان االجتماعي واستحداث صندوق وطين لدعم األطفال؛

                                                  تشريعات جديدة تنص على تكافؤ املسؤوليات بني                                                 تعديـل التشـريعات القائمة أو اعتماد        ) ب ( 
                                            الوالدين يف الوفاء بالتزاماهتما إزاء أطفاهلما؛

                                                                                              اختـاذ ما يلزم من تدابري تكفل قدر املستطاع إعالة األطفال املولودين خارج نطاق الرابطة                 ) ج ( 
                                       الزوجية من جانب والديهم، وخباصة آبائهم؛

                            بأحكام التزامات النفقة                    بشأن االعتراف      ١٩٧٣           هاي لعام                                     النظر يف التصديق على اتفاقية ال       ) د ( 
                                        والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ                                  بشـأن الواليـة القانونيـة       ١٩٩٦                           واتفاقـية الهاي لعام                وتنفـيذها 

  .        األطفال               والتدابـري حلماية                               والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية 

     ديلة                                            األطفال احملرومون من بيئة أسرية ومن الرعاية الب

                                                                                                          ترحب اللجنة بالقانون اجلديد املتعلق باهليئة املعنية بشؤون األطفال الذي ينص على إنشاء هيئة مسؤولة                -   ٤١٥
                                                                                                   عن تلقي الشكاوى من األطفال املودعني يف مراكز الرعاية البديلة لألسرة، ومبشروع القانون املتعلق مبراكز اإلقامة 
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                                                            ذي يرمي إىل ضمان امتثال مجيع دور احلضانة اخلاصة باألطفال للقواعد                                     اجملتمعية ودور احلضانة اخلاصة باألطفال ال
       بشأن     ١٩٩٣                                                                      وتالحظ اللجنة مع األسف أن الدولة الطرف مل تصدق على اتفاقية الهاي لعام       .                   واملعـايري القائمة  

  :                                 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي  .                                                  محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

                                                                                                     عـدم بـدء نفاذ القانون املتعلق باهليئة املعنية بشؤون األطفال والقانون املتعلق مبراكز اإلقامة                  ) أ ( 
                                   اجملتمعية ودور احلضانة اخلاصة باألطفال؛

                                                                                            التفاوت يف مستويات الرعاية املقدمة، والظروف املفزعة اليت تقدم فيها الرعاية حسبما تفيد التقارير؛  ) ب ( 

                                                                          مل لتنظيم ورصد املؤسسات اليت توفر الرعاية البديلة لألطفال داخل الدولة الطرف؛              غياب برنامج شا  ) ج ( 

                                                                            إيداع األطفال املهملني واملستغلني واملهجورين يف مدارس صناعية إىل جانب األطفال اجلاحنني؛  ) د ( 

       املؤسسة                                                ً                                        جلوء املؤسسات إىل عزل األطفال كتدبري تأدييب، وذلك بناًء على قرار تنفرد به إدارة                   ) ه ( 
  .                                دون االستناد إىل أية قواعد تنظيمية

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤١٦

                                                                                  اعتماد برنامج شامل لتنسيق جهود وسياسات خمتلف الوزارات واإلدارات يف جمال كفالة األطفال؛  ) أ ( 

                                                                ضمان الرصد الفعال جلميع املؤسسات اليت تقدم الرعاية البديلة لألطفال؛  ) ب ( 

                                                                                 ان متـتع األطفـال املهملني واملستغلني واملهجورين باحلماية الواجبة، وحصوهلم على                ضـم   ) ج ( 
                                                              املساعدة الالزمة لتعافيهم النفسي والبدين وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

                                                                                    احلرص على عدم جلوء املؤسسات إىل عزل األطفال كتدبري تأدييب إال كمالذ أخري، وشريطة                ) د ( 
                              ً                            قرار رمسي ويكون حمدد املدة وقابالً للمراجعة من قبل سلطة عليا؛                       أن يستند هذا التدبري إىل 

                                                           إنشاء آلية مستقلة تشرف على التدابري التأديبية داخل املؤسسات؛    ) ه ( 

                                        بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال           ١٩٩٣                                               الـنظر يف التصديق على اتفاقية الهاي لعام           ) و ( 
  .                      التبين على الصعيد الدويل

  ل            اإليذاء واإلمها

                                                                                               بينما تسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء الوحدة املعنية بالعنف املرتيل داخل  -   ٤١٧
  :     يلي                                                 ساعة يف اليوم، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما  ٢٤                                               شعبة شؤون املرأة وإنشاء خط اتصال مباشر يعمل مدة 

                                                        رتيل واإلمهال يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي                                             االرتفاع اهلائل يف معدالت العنف امل       ) أ ( 
             وسفاح احملارم؛

                                                                                   عدم حصول املؤسسات املسؤولة عن املسائل املتعلقة بالعنف ضد األطفال، مبا فيها الوحدة املعنية   ) ب ( 
            لى حنو فعال؛                                                                                 بالعنف املرتيل واخلدمات الوطنية لألسرة على املوارد الكافية اليت تسمح هلا باالضطالع بعملها ع
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  .                                                                       عدم وجود آلية مناسبة وفعالة لتلقي الشكاوى من األطفال ضحايا اإليذاء واإلمهال  ) ج ( 

                                                                                                   وتالحظ اللجنة مع التقدير استضافة الدولة الطرف للمشاورة اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب اليت عقدت         -   ٤١٨
  .                              عام بشأن مسألة العنف ضد األطفال                                يف سياق الدراسة املتعمقة لألمني ال    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١١   و  ١٠  يف 

  :                                                                                              وتوصي اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملنع إيذاء األطفال وإمهاهلم، وذلك بطرق منها اآلتية -   ٤١٩

                                                                                              تنظيم محالت تثقيفية عامة للتوعية بعواقب إساءة معاملة األطفال، وتدابري التأديب البديلة،              ) أ ( 
                                                 عية والثقافية اليت متنع الضحايا من التماس املساعدة؛                      والتصدي للحواجز االجتما

                                                                             إدخـال تشـريعات تقضي بلزوم اإلبالغ عن حاالت اإليذاء واإلمهال املشتبه فيها إىل مجيع      ) ب ( 
                                                                                                         الفـئات املهنـية العاملـة من أجل األطفال ومعهم، وتدريب هذه الفئات على حتديد حاالت إساءة املعاملة              

                      واإلبالغ عنها وإدارهتا؛ 

                                                                                  باإلضافة إىل اإلجراءات القائمة، إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها   ) ج ( 
                                                                                           عـلى حنـو يراعي أوضاع الطفل، واحلرص على حماكمة األشخاص الذين يرتكبون حبق الطفل جرمية اإليذاء      

            ً                    واإلمهال وفقاً ملا يقتضيه القانون؛

                                                 والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لضحايا اإلساءات                                    تقدمي اخلدمات لضمان التعايف البدين      ) د ( 
                                                                                                اجلنسية وغريها من أشكال اإلساءة أو اإلمهال أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، واختاذ التدابري املناسبة 

                                                                      ملنع جترمي ووصم الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع املنظمات غري احلكومية؛

  .                                                       التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية              التماس املساعدة    ) ه ( 

                                                                                                       كمـا توصـي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من نتائج املشاورة اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب                 -   ٤٢٠
                                                                                                                املعقـودة يف إطـار الدراسـة املتعمقة لألمني العام بشأن مسألة العنف ضد األطفال بغية اختاذ ما يلزم من                    

                                                                                      ، مبشاركة اجملتمع املدين، لضمان محاية كافة األطفال من مجيع أشكال العنف البدين أو النفسي، وإجياد        إجراءات
                                                                ً                                          الـزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة، وعند االقتضاء إجراءات حمددة زمنياً، ملنع أشكال العنف واإليذاء               

  .                هذه واالستجابة هلا

  الصحة األساسية والرعاية-٥
 ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨ من املادة ٣قرة ، والف٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                            ، تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع     ١٩٩٩                                                             وإن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء جلنة التنسيق الوطنية للمعوقني يف عام  -   ٤٢١
                            كما تالحظ اللجنة مع القلق أن   .                     ال داخل الدولة الطرف                                                معدل انتشار اإلعاقات الذهنية والبدنية يف صفوف األطف
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      وتالحظ   .                                                                                                تقـدمي اخلدمات لألطفال املعوقني يف الدولة الطرف يعتمد بدرجة كبرية على املنظمات غري احلكومية              
                                                                               ً         ً                       اللجـنة بوجـه خاص عدم وجود مؤسسات داخلية تديرها الدولة الحتضان األطفال املعوقني بدنياً أو ذهنياً أو                  

   .                                   ً برامج التثقيف واملساعدة اخلاصة حالياً        وانعدام 

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٢٢

                                                                            أن جترى دراسة عن أسباب اإلعاقات اليت متس األطفال يف الدولة الطرف بغية تعزيز حصوهلم   ) أ ( 
                                                       على الرعاية الصحية وخدمات التعليم وفرص العمل املناسبة ؛

                                                         زيز اخلدمات املقدمة لألطفال املعوقني ودعم أسرهم وتدريب                                       أن ختصـص املوارد الكافية لتع       ) ب ( 
                          الفئات املهنية يف هذا اجملال؛

                      قرار اجلمعية العامة    (                                                                    عـلى ضـوء القواعـد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني               ) ج ( 
     ثيقة    الو (                                                                                         والتوصـيات الـيت اعـتمدهتا اللجـنة يف يوم مناقشتها العامة حلقوق األطفال املعوقني                  )   ٩٦ /  ٤٨

CRC/C/69    أن تواصل تشجيعها إلدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي           )   ٣٣٩       إىل      ٣١٠              ، الفقـرات ،                                                                  
                                                                                                     العـادي وإدمـاجهم يف اجملتمع بطرق تشمل إيالء أمهية أكرب لتوفري تدريب خاص للمعلمني وتيسري حركة                 

                                    واملرافق الرياضية والترفيهية ومجيع               املدارس     إىل       وصوهلم                                                        األطفـال املعوقـني يف البيـئة الطبيعية، مبا يف ذلك            
                      األماكن العامة األخرى؛ 

                                                                                            أن تلتمس التعاون التقين لتدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املعلمون العاملون مع األطفال               ) د ( 
  .                                                             املعوقني ومن أجلهم، من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                اللجنة شروع الدولة الطرف يف تنفيذ برنامج إصالح القطاع الصحي، فإهنا تعرب عن قلقها           بينما تالحظ -   ٤٢٣
  :           إزاء ما يلي

                                               نقص املوارد الكافية املخصصة لقطاع اخلدمات الصحية؛  ) أ ( 

                                                                                          االفـتقار إىل البيانات املناسبة بشأن القضايا الصحية مبا يف ذلك معدل التحصني ومستوى سوء            ) ب ( 
                 لرضاعة الطبيعية؛               التغذية وحالة ا

                                                    االرتفاع املفرط يف عدد املواليد الذين يعانون نقص الوزن؛  ) ج ( 

                                                                                      عدم بلوغ األهداف اليت رمستها الدولة الطرف لتخفيض معدالت الوفيات يف صفوف األمهات               ) د ( 
                                                      والرضع واألطفال دون اخلامسة، على الرغم من زيادة املوارد؛

                                       عطل العديد من وحدات معاجلة مياه اجملارير؛                             سوء حالة املرافق الصحية بسبب ت    ) ه ( 

  .                                         ارتفاع معدالت الوفيات يف صفوف األمهات والرضع  ) و ( 
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  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٢٤

                                                                                          زيـادة وتعزيـز التدابري الرامية إىل حتسني اهلياكل األساسية الصحية، مبا يف ذلك من خالل                ) أ ( 
                                                          يع األطفال على الرعاية واخلدمات الصحية األساسية املزودة مبوارد                                  التعاون الدويل، من أجل ضمان حصول مج

                                                                                           مناسبة كافية، مبا يف ذلك األدوية األساسية، وتوفري املرافق الصحية الكافية يف شىت أحناء الدولة الطرف؛

                                                                                           مضـاعفة جهودهـا لضمان توفري الرعاية الكافية قبل الوالدة وبعدها، مبا يف ذلك اجلهود                 ) ب ( 
                                       ة للتوعية مبسائل منها الرضاعة الطبيعية؛      املبذول

                                                                                            تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانات، مبا يف ذلك ما يتعلق باملؤشرات الصحية اهلامة، وضمان                ) ج ( 
                                                                                                        حسن توقيت وموثوقية البيانات الكمية والنوعية واستخدام النظام ألغراض صياغة سياسات وبرامج منسقة             

  .                              من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية

            صحة املراهقني

  :                              تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي -   ٤٢٥

                                                                                 قلة الوعي يف صفوف املراهقني بقضايا الصحة اإلجنابية، وذلك ألسباب منها عدم إدراج التثقيف   ) أ ( 
                                           يف جمال الصحة اإلجنابية يف املنهج الدراسي الرمسي؛

                            نقولة عن طريق االتصال اجلنسي؛                                                   االنتشار الواسع حلاالت احلمل يف صفوف املراهقات واألمراض امل  ) ب ( 

                                                                     ً              ارتفـاع عـدد حاالت اإلجهاض غري املأمون والسري يف صفوف املراهقات، مما يشكل خطراً             ) ج ( 
       ً            حقيقياً على حياهتن؛

                                                                                                      انعـدام البيانات وقلة العناية اليت توليها الدولة الطرف للقضايا املتصلة بصحة املراهقني، مبا يف                 ) د ( 
  .                                        نمو اجلسماين والصحة العقلية والصحة اإلجنابية                       ذلك الشواغل املتعلقة بال

        لعام   ٤                                                                                                 توصـي اللجـنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                   و -   ٤٢٦
   ):CRC/GC/2003/4        الوثيقة  (                         بشأن صحة املراهقني ومنوهم     ٢٠٠٣

                        قني، مع التركيز بوجه خاص                                                     صياغة سياسات وبرامج صحية خاصة باملراهقني، مبشاركة املراه  ) أ ( 
                                                                                          على الوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ال سيما من خالل خدمات التثقيف يف 

                                                          جمال الصحة اإلجنابية وإسداء املشورة على حنو يراعي ظروف األطفال؛

              يف جمال الصحة                                                                            تعزيـز خدمات املشورة فيما خيص النمو والصحة العقلية وكذلك املشورة              ) ب ( 
                                              اإلجنابية ونشرها بني املراهقني وتسهيل وصوهلم إليها؛
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                                                                                           اختاذ التدابري الالزمة إلدراج التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املنهج الدراسي،               ) ج ( 
                                                         ً                                                   وال سـيما يف مـرحلة التعليم الثانوي، من أجل إطالع املراهقني كامالً على حقوقهم يف ما يتعلق بالصحة                   
                                                                                                اإلجنابـية، مبـا يف ذلـك الوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها اإلصابة     

                   اإليدز واحلمل املبكر؛ /                       بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                       حبـث الوسـائل الكفيلة بتقدمي دعم خاص للحوامل يف صفوف املراهقات، مبا يف ذلك من                  ) د ( 
                        حقاقات الضمان االجتماعي؛                       خالل اهلياكل اجملتمعية واست

                                                                                            مواصلة العمل مع الوكاالت الدولية اليت لديها خربة يف املسائل الصحية املتعلقة باملراهقني،                 ) ه ( 
  .                                                                  ومن بينها صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

      اإليدز  /                                                              من الدولة الطرف للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري                                        ترحـب اللجـنة باجلهود املبذولة        -   ٤٢٧
                 وبرنامج احلد من     )      اإليدز (                                                                                         والتصـدي هلا، مبا يف ذلك اعتماد الربنامج الوطين ملكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب               

                           إال أن اللجنة تظل قلقة إزاء   .    كسي                                                                      انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل وتوفري العالج اجملاين مبضادات فريوسات النسخ الع
  .                                                                                                                  ارتفـاع معدالت اإلصابة، وال سيما حاالت انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل وانتشارها الواسع يف الدولة الطرف                 

                                                                                                                      وتشـعر اللجـنة بـبالغ القلـق إزاء اآلثار اخلطرية لإلصابة بالفريوس على متتع األطفال باحلقوق واحلريات الثقافية                   
  .     اإليدز /                                                                         االجتماعية واملدنية، ووصم األطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري            واالقتصادية و

      ٢٠٠٣       لعام  ٣                                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم  -   ٤٢٨
   ):CRC/GC/2003/3        الوثيقة  (                  اإليدز وحقوق الطفل  /                           بشأن فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                           مواصلة إدماج احترام حقوق الطفل يف عملية وضع وتنفيذ سياساهتا واستراتيجياهتا املتعلقة              ) أ ( 
          ً           اإليدز فضالً عن أسرهم؛ /                                          اإليدز لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس /                       بفريوس نقص املناعة البشري

                                       إشراك األطفال يف تنفيذ هذه االستراتيجيات؛  ) ب ( 

  .                                     يز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املختصة           مواصلة وتعز  ) ج ( 

                              مستوى املعيشة والضمان االجتماعي

    ً                                                                                                            نظـراً الرتفاع عدد األطفال الفقراء، تالحظ اللجنة مع القلق أن نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال                   -   ٤٢٩
                                                 بوجه خاص إزاء إمكانية استبعاد األسر املعيشية                                 وتعرب اللجنة عن قلقها       .                من االتفاقية    ٢٦           ً     ً                  ميتثل امتثاالً تاماً ألحكام املادة      

  .                                                                                              اليت تعيلها أنثى وامللتمسني اجلدد الستحقاقات الضمان االجتماعي نتيجة الشروط التقييدية املتعلقة باألهلية

                   أو وضع سياسة جديدة  /                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة سياستها يف جمال الضمان االجتماعي و -   ٤٣٠
                                                                                   إىل جانب سياسة واضحة املعامل ومتماسكة بشأن األسرة يف إطار استراتيجية احلد من الفقر، مع            يف هذا اجملال،

  .                           َّ                                         إيالء عناية خاصة للفئات املهمَّشة، مبا فيها األسر املعيشية اليت تعيلها أنثى
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  التعليم والترفيه واألنشطة التثقيفية -٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

        التعليم

  :                                                                                                  ترحب اللجنة بإدخال جمانية التعليم يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ما يلي     بينما -   ٤٣١

                                                                                                عـدم توفر اهلياكل األساسية التعليمية الكافية، مبا يف ذلك اكتظاظ فصول الدراسة والنقص يف                 ) أ ( 
                                                      مواد التدريس، والتقارير الواردة عن العنف داخل الفصول؛

                                   ً     ً                    اليف التعليم املستترة اليت تشكل عبئاً هاماً على كاهل الفقراء؛  تك  ) ب ( 

                ُ ُ                                               عدم التحاق حنو ثُلُث األطفال البالغني سن الدراسة بالتعليم الثانوي؛  ) ج ( 

                               مدة التعليم اإللزامي غري املرضية؛  ) د ( 

                                                        العدد الكبري من املراهقات احلوامل الالئي ينقطعن عن الدراسة؛    ) ه ( 

  .                                                    يف حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، يف املنهج الدراسي            انعدام التثق  ) و ( 

                                                                                                   وتوصـي اللجـنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية يف املخصصات املرصودة يف امليزانية ويف التدابري                 -   ٤٣٢
  .                                                                                                           املـتخذة يف هذا اجملال، فيما خيص تأثريها على اإلعمال التدرجيي حلق الطفل يف التعليم واألنشطة الترفيهية                

  :                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصورة خاصة، مبا يلي

                                                                                          أن تـتخذ املزيد من التدابري لتيسري حصول األطفال من خمتلف فئات اجملتمع على التعليم،                 ) أ ( 
                                                                             بطرق منها حتسني سبل توفري املواد الالزمة للمدارس وإلغاء التكاليف املدرسية اإلضافية؛

                                                     معدل املواظبة على الدراسة وختفيض معدالت التسرب                                               أن تـتخذ ما يلزم من تدابري لزيادة         ) ب ( 
                                                              والرسوب، مبا يف ذلك عن طريق إشراك األطفال واملراهقني يف هذه الربامج؛

                                                                                       أن تعاجل االحتياجات التعليمية للطالبات احلوامل واألمهات املراهقات يف املدارس، وتضمن             ) ج ( 
                   حصوهلن على التعليم؛

                    ً   حد زمين مقبول دولياً؛                       متديد التعليم اإللزامي إىل  ) د ( 

                من االتفاقية     ٢٩              من املادة     ١                 بشأن الفقرة     ١                                                أن تسعى، على ضوء تعليق اللجنة العام رقم             ) ه ( 
                                                                                            ، إىل إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية يف كافة                )              أهداف التعليم  (

               مراحل التعليم؛



CRC/C/41/3 
Page 85 

                                                                    اعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة                                   أن تلتمس املزيد من املس      ) و ( 
   ).        اليونسكو (                        للتربية والعلم والثقافة 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 ،٣٧من املادة ) د(-)ب( والفقرات الفرعية ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢واملواد 

                 االستغالل االقتصادي

       بشأن    ١٨٢                                      على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٣      أبريل  /                ة الطرف يف نيسان                    رغـم تصديق الدول    -   ٤٣٣
                                                                                                                 حظـر أسـوإ أشكال عمل األطفال، فإن اللجنة تظل قلقة ألن التشريعات احمللية املتعلقة بعمل األطفال ال تطبق                   

                       اللجنة عن انشغاهلا         وتعرب  .                                                                                  بـالقدر الكايف وألنه ال يوجد برنامج حمدد حلماية األطفال من االستغالل يف العمل             
                                 كما تشعر بالقلق إزاء حالة األطفال   .      سنة  ١٢                                                           إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن االستخدام احملدد يف الوقت الراهن ب     

                                               كما تالحظ اللجنة مع القلق أن معظم األطفال          .      ً                               ً         عاماً الذين يعملون يف مصانع السكر ليالً         ١٨    و   ١٦          بـني سن    
                                                                              يف ذلك العمل يف املنازل، الذي ال تنطبق عليه األحكام القانونية املنظمة                                                    يعملـون يف القطـاع غري النظامي، مبا       

  .     للعمل

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٣٤

                                                                                           رفع احلد األدىن لسن االستخدام إىل املستوى املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية                ) أ ( 
  ؛   ١٣٨    رقم 

                                                            ا التدابري التشريعية، ملنع العمل غري القانوين والقضاء عليه،                                         اعـتماد التدابري املناسبة، مبا فيه       ) ب ( 
  ؛   ١٨٢                                        ولتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                                                                              بـذل ما يف وسعها من جهد، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الوقائية الالزمة اليت تكفل لألطفال                   ) ج ( 
                             تضمن هلم فرصة مواصلة التعليم؛                                                         الذين يقومون بأعمال مرتلية قانونية العمل يف ظروف ال تضر هبم و

                                                                               تنفيذ مجيع السياسات والتشريعات املتعلقة بعمل األطفال بطرق منها تنظيم احلمالت وتثقيف   ) د ( 
  .                             اجلمهور يف جمال محاية حقوق األطفال

              إدمان املخدرات

               وتناوهلا غري                                                                                                 بيـنما تالحـظ اللجـنة ما اختذته الدولة الطرف من مبادرات للقضاء على االجتار باملخدرات                -   ٤٣٥
                                                                                                                  املشـروع، مبا يف ذلك وضع الربنامج الوطين ملكافحة إدمان الكحول واملخدرات، فإهنا تظل قلقة إزاء ارتفاع معدل                  

                                        كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام        .                                                                        إدمـان املخدرات يف صفوف األطفال، مبا يف ذلك تناول احلشيش والكوكايني           
                  وتالحظ اللجنة مع     .                                                             واد اخلاضعة للمراقبة وتناوهلا واالجتار هبا من جانب األطفال                                             التشـريعات احملددة اليت حتظر بيع امل      

  .                                                                                          القلق انتشار ظاهرة االستهالك املفرط للكحول يف صفوف األطفال، وإقدامهم على هذه املمارسة يف سن مبكرة
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                 مخدرات والكحول،                                                                                       توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة تعاطي األطفال لل             -   ٤٣٦
             أو يتناولون   /                                                                                               وذلك بطرق تشمل محالت عامة للتوعية والتثقيف، وضمان وصول األطفال الذين يتعاطون الكحول و             

  .                                                                                  املخدرات إىل هياكل وإجراءات فعالة لتلقي العالج واملشورة والتعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

              أطفال الشوارع

                                           ً                     بوجود أطفال يعملون ويعيشون يف الشوارع، ونظراً إىل أن هؤالء               ً                                 ونظـراً إىل اعـتراف الدولة الطرف         -   ٤٣٧
                                                                              األحيان ضحايا اإليذاء واإلمهال واالستغالل، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لندرة               من                           األطفـال يقعون يف كثري      

ُ               ُ                                          املعلومات املقدمة بشأن ما ُوضع من برامج واُتخذ من تدابري حمددة ملعاجلة حالة هؤالء األطفال                         .  

  :             من االتفاقية  ١٢                                                         وصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مراعية يف ذلك أحكام املادة   وت -   ٤٣٨

                                                                                          إجـراء دراسـة تتناول األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ونطاقها، ووضع استراتيجية شاملة               ) أ ( 
                                            ملكافحة هذه الظاهرة وختفيض عدد أطفال الشوارع؛

                                           ارع احلصول على ما يكفي من محاية وغذاء                                                        اختـاذ التدابري الفعالة اليت تكفل ألطفال الشو         ) ب ( 
                                                                                                         وكساء ومأوى ورعاية صحية وفرص تعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياة، بغية                

                     دعم تنميتهم الكاملة؛

                                                                                   احلـرص عـلى حصـول أطفال الشوارع، وال سيما األطفال ضحايا االعتداءات اجلسدية                ) ج ( 
                                                                     على خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، ومتكينهم من املصاحلة مع أسرهم                        واجلنسية وإدمان املخدرات،

         وجمتمعهم؛

                                                                               وضع آلية مناسبة لتلقي الشكاوى من أطفال الشوارع بشأن حاالت اإليذاء والتعرض للعنف؛  ) د ( 

  .                                                         التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف    ) ه ( 

               األطفال الالجئون

         ّ                                                                                                بيـنما تسلّم اللجنة بأن الدولة الطرف هي طرف يف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني لعام                  -   ٤٣٩
                                                                                 ، فإهنا تالحظ مع القلق انعدام التشريعات احمللية اليت تتناول املسائل املتعلقة                ١٩٦٧                         وبـروتوكوهلا لعـام          ١٩٥١

  .                      بالالجئني ومبلتمسي اللجوء

                                                               طرف بوضع وتنفيذ تشريعات مالئمة حلماية حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء                      وتوصي اللجنة الدولة ال -   ٤٤٠

              االستغالل اجلنسي

                                                                                                  إن اللجـنة، إذ تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، تظل قلقة إزاء عدد األطفال واملراهقني ضحايا          -   ٤٤١
                   كما يساور اللجنة     .           ولة الطرف                                                                              االستغالل اجلنسي، وتالحظ مع القلق ما تشهده سياحة اجلنس من انتشار يف الد            
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                                                                                                               القلـق ألن احلمالت العامة الرامية إىل تثقيف السكان فيما يتعلق بالقوانني اخلاصة باالستغالل اجلنسي مل تتسم                 
                 ً                                                                              وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن القانون ال حيظر بشكل حمدد حيازة املواد اإلباحية املتعلقة                 .      ً             عمومـاً بالفعالية  
  .                    ذلك على شبكة اإلنترنت              باألطفال، مبا يف 

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٤٢

                                                                                         إنفاذ التشريعات وغريها من التدابري اليت تكفل محاية األوالد والبنات دون الثامنة عشرة من           ) أ ( 
                              االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي؛

                  املنشورات الفاضحة                  املتعلق حبظر        ٢٠٠١                                                 اعتماد، على سبيل األولوية، مشروع قانون عام          ) ب ( 
                                                                                                                 واملواد اإلباحية املتعلقة باألطفال بغية حظر حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال على وجه التحديد، مبا يف                

َ                      ذلك املواد اليت ُتنَشر على شبكة اإلنترنت؛   ُ               

                                                                              القيام بدراسة شاملة تتناول االستغالل اجلنسي لألطفال وتسمح جبمع بيانات دقيقة عن مدى   ) ج ( 
                    انتشار هذه الظاهرة؛

                                                                                         اختـاذ الـتدابري التشـريعية املالئمة ووضع سياسة فعالة وشاملة تعاجل االستغالل اجلنسي                ) د ( 
                                                                  لألطفال، مبا يف ذلك العوامل اليت تؤدي إىل تعرض األطفال خلطر هذا االستغالل؛

             ً          اجلرائم وفقاً للقانون؛                                                            منع جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واحلرص على حماكمة مرتكيب هذه    ) ه ( 

                                                                                        تنفـيذ سياسات وبرامج مالئمة للوقاية، ولتعايف األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي وإعادة              ) و ( 
                     ً                                                                                       إدمـاجهم يف اجملـتمع، وفقـاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة                 

  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦     عامي                                    االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية يف 

              االجتار باألشخاص

                                                                                                      تالحـظ اللجنة افتقار التقرير املقدم من الدولة الطرف للمعلومات بشأن االجتار باألشخاص، مبن فيهم                -   ٤٤٣
  .                                                             األطفال، وانعدام أية قوانني تتناول بالتحديد مسألة االجتار باألشخاص

                                     ألشخاص، وتقوم جبمع البيانات الدقيقة عن                                                         وتوصـي اللجـنة بأن تدرس الدولة الطرف ظاهرة االجتار با      -   ٤٤٤
  .                                                                                            مدى انتشار هذه الظاهرة، وتضع بناء على ذلك تشريعات تنص على حظر االجتار باألشخاص، مبن فيهم األطفال

                                                                                                                  كمـا توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار                  
   .                                                                         النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية               باألشخاص، وخباصة 

            قضاء األحداث

  :                                تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي -   ٤٤٥
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                                السن املنخفضة للمسؤولية اجلنائية؛  ) أ ( 

           حيدد السن                                                       ً                    إمكانـية صدور أحكام قضائية بالسجن املؤبد حبق األطفال، نظراً إىل أن القانون ال    ) ب ( 
                                                 الدنيا لألشخاص الذين جيوز احلكم عليهم بالسجن املؤبد؛

                                                      ً                                              األطفال احملبوسون يف سجون الكبار املكتظة بالرتالء وتعاين ظروفاً سيئة للغاية، رغم أن معظم اجلاحنني                 ) ج ( 
            ريب الشباب؛                    َّ                                                            دون الثامنة عشرة يوجَّهون إىل دور خمصصة لألطفال األيتام وإىل املدارس الصناعية أو مركز تد

       سلوكهم  "                                                                        األشخاص دون الثامنة عشرة الذين يودعون يف مرافق االحتجاز اخلاصة بالكبار بسبب   ) د ( 
             من الفصل     ٧٨              من املادة     ٣            والفقرة     ٧٤              من املادة     ٢      ً                          ، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة        "           فساد خلقهم  "    أو    "           غري املنضبط 

  .                           من القانون املتعلق باألطفال ١-  ٤٦

                                                                          ً  الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا وسياساهتا لضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً              وتوصي اللجنة  -   ٤٤٦
      من    ٤٠              من املادة    ̀  ٧̀     و ̀  ٤̀        إىل   ̀  ٢̀  ) ب ( ٢            والفقرة     ٣٧           من املادة     )  ب (    ً                                 تامـاً، وال سـيما أحكام الفقرة        

       ومبادئ   )  ني          قواعد بيج  (                 قضاء األحداث        شؤون                                                             االتفاقـية، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة         
                            ضوء نتائج يوم املناقشة         يف        ، وعلى  )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                            األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       

                          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة   .                              بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث    ١٩٩٥                               العامة الذي نظمته اللجنة يف عام 
  :                                     الدولة الطرف بأن تقوم بوجه خاص مبا يلي

                                                 ً  د األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛      رفع احل  ) أ ( 

                                                               احلرص على عدم إخضاع األشخاص دون الثامنة عشرة للحكم بالسجن املؤبد؛  ) ب ( 

                                                                                      احلرص على فصل األطفال احملتجزين عن الكبار يف مجيع احلاالت، وعدم اللجوء إىل احلرمان                ) ج ( 
                      ة ممكنة ويف ظروف مالئمة؛                                 من احلرية إال يف املالذ األخري، وألقصر مد

                                                                                       يف احلـاالت الـيت يتحتم فيها اللجوء إىل احلرمان من احلرية كمالذ أخري، حتسني إجراءات                 ) د ( 
  .                                                                              التوقيف وظروف االحتجاز، وإنشاء وحدات خاصة يف صفوف الشرطة ملعاجلة حاالت األحداث اجلاحنني

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                                                                                 حـظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن                 تال -   ٤٤٧
  .                                                                                              اشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                   تياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن                                                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االخ        -   ٤٤٨
                                                                                                        اشـتراك األطفـال يف النـزاعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد                

  .       اإلباحية
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  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

    ً     ً                  فيذاً تاماً باختاذ إجراءات                                                                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تن              -   ٤٤٩
                                                                                                                    مـنها إحالـتها إىل أعضـاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو إىل أية هيئة مماثلة، وإىل الربملان الوطين، وعند االقتضاء إىل        

  .                                                                                                حكومات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

      النشر

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية اليت  - ٠  ٤٥
    على  (                                                                  ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت              )                 املالحظات اخلتامية  (                    قدمتها، والتوصيات   
                                             دين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف                              للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع امل  )                  سبيل املثال ال احلصر

  .                                                    إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

                                                                                         ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تواتر تقدمي التقارير والواردة يف التقرير الصادر                 يف                   تؤكد اللجنة، على   -   ٤٥١
                                                   ً     ً              ، على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق توافقاً تاماً مع            )CRC/C/114 (                                  عـن دورهتـا التاسعة والعشرين       

                                                                            ومن اجلوانب اهلامة فيما يتعلق مبسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب             .                من االتفاقية    ٤٤              أحكام املادة   
       ويف هذا   .                     يف جمال تنفيذ االتفاقية                                             ً                             االتفاقية، أن تتيح الدول للجنة حقوق الطفل فرصاً منتظمة للنظر يف التقدم احملرز 

                      وتدعو اللجنة الدولة     .        ُ                                                            ً                         الصدد، ُيعترب تقدمي الدول األطراف للتقارير على أساس منتظم ويف حينها أمراً بالغ األمهية             
      يناير  /             كانون الثاين ٣                                                                                         الطـرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موحد وذلك يف موعد أقصاه            

     ١٢٠                                                وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد          .                                          وعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع               ، وهو امل      ٢٠٠٩
                                                              وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس     ). CRC/C/118                 انظـر الوثيقة     (        صـفحة   

  .          ً                      سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 هنغاريا: املالحظات اخلتامية

  ،     ١١٠٢    و     ١١٠٠               يف جلستيها    (CRC/C/70/Add.25)                                            اللجنة يف التقرير الدوري الثاين هلنغاريا               نظـرت    -   ٤٥٢
      يناير  /               كانون الثاين    ٢٧               ، املعقودة يف        ١١٢٠                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٨             املعقودتني يف   

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦

  مقدمة-ألف 

                                                                                لة الطرف تقريرها الدوري الثاين املكتوب بأسلوب من النقد الذايت، إضافة إىل                                     ترحب اللجنة بتقدمي الدو    -   ٤٥٣
                                                                                                                  الـردود املكتوبة املفصلة على قائمة املسائل اليت طرحتها، كما تشيد اللجنة باحلوار الصريح مع وفد خمتص ميثل                  

  .  ً حاً                           ّ                                           ً      خمتلف القطاعات، األمر الذي مكّن اللجنة من فهم وضعية األطفال يف هنغاريا فهماً واض
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

  :                           ً                                                     تالحظ اللجنة مع التقدير عدداً من التطورات اإلجيابية يف الفترة املشمولة بالتقرير، منها -   ٤٥٤

                                               إدخال العديد من التعديالت على قانون محاية الطفل؛  ) أ ( 

                            ، وهو قانون مينع التمييز         ٢٠٠٣                                 ة وتعزيز تكافؤ الفرص يف سنة                                        اعتماد قانون املساواة يف املعامل      ) ب ( 
                               املباشر وغري املباشر على حد سواء؛

                                                                                                       الرصـد املسـتقل الذي تقوم به اللجنة الربملانية املعنية باحلقوق املدنية واللجنة الربملانية املعنية                 ) ج ( 
                  تعلقة حبقوق الطفل؛                                                          باألقليات اإلثنية والقومية، ال سيما النظر يف القضايا واحلاالت امل

  ؛    ٢٠٠٤                                              يف املرتل من خالل تعديل قانون محاية األطفال يف سنة                العقوبة البدنية    منع   ) د ( 

  .                   ً غجر الروما اجتماعياً      أطفال                   برامج موسعة إلدماج         ) ه ( 

  :                                       كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على -   ٤٥٥

                             أ أشكال عمل األطفال واإلجراءات                  بشأن حظر أسو      ١٨٢                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم          ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان  ٢٠                        الفورية للقضاء عليها، يف 

  ؛    ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠    يف                                         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ) ب ( 

  ؛    ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول ٤    يف                      بشأن اجلرمية احلاسوبية ا                 اتفاقية جملس أوروب  ) ج ( 

ـ       ) د (                                                                          املتعلقة حبماية األطفال والتعاون بشأن التبين فيما بني البلدان يف             ٣٣   م                         اتفاقـية الهـاي رق
  .    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٦

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

      يونيه  /        يف حزيران (                                                       ا أن جمموعة من دواعي القلق والتوصيات املختلفة اليت قدمتها                     تالحظ اللجنة بعني الرض -   ٤٥٦
  CRC/C/70/Add.34) (                                                     بعد النظر يف التقرير الدوري األول للدولة الطرف           ) CRC/C/15/Add.87         ، انظر       ١٩٩٨

              ن دواعي قلقها                          لكن اللجنة تأسف ألن بعضا م  .                                                        قد مت التصدي هلا من خالل تدابري تشريعية وإدارية وتدابري أخرى
               َ                                                                                                  وتوصـياهتا مل يعالَج معاجلة كافية، ال سيما تلك اليت تتعلق باحلاجة إىل خطة وطنية للعمل وتنسيق السياسات،                  
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                                                                                                  ، ورصد اعتمادات يف امليزانية، وتدريب املهنيني، والتمييز ضد األطفال املنتمني إىل أقلية إثنية                              إحصـاءات مبوبة   و
  .                                        ايا الصحية، واالستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر       ، والقض )                       ال سيما أقلية غجر الروما (

                                                                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الالزمة لالستجابة للتوصيات السابقة اليت تتضمنها  -   ٤٥٧
                                                                                                  املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير األول اليت مل تنفذ بعد واليت ستكرر يف هذه الوثيقة، وملعاجلة قائمة دواعي 

  .                                                   هذه املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين ا                     لقلق األخرى اليت تتضمنه ا

                 التشريع والتنفيذ

               ً                                                                                حتيط اللجنة علماً بإعالن الدولة الطرف أن كل القوانني مطابقة لالتفاقية وأنه يف حالة تنازع قانوين تطبق  -   ٤٥٨
                                                    ورها القلق ألن الالمركزية اليت أنشئت من خالل قانون محاية                  بيد أن اللجنة يسا  .                              احملاكم اهلنغارية أحكام االتفاقية

                                                                                   تضع مسؤوليات على عاتق األقاليم والسلطات احمللية دون تزويدها بالوسائل الكافية من أجل     ١٩٩٧           الطفل لسنة 
  .                                       إقامة خدمات فعالة حلماية األطفال ورعايتهم

                                            امللقاة على عاتق األقاليم والسلطات احمللية                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد تقييم االلتزامات          -   ٤٥٩
                                                                                                            وأن تدعمها باملوارد البشرية واملالية الكافية اليت متكنها من استحداث نظـام فعال حلماية الطفل وخدمات               

  .            الئقة لرعايته

                           التنسيق وخطة العمل الوطنية

   ً                       دداً عن قلقها إزاء عدم                                                                                  تـدرك اللجنة وجود خطط عمل وطنية متنوعة يف جماالت معينة لكنها تعرب جم              -   ٤٦٠
                                                                                          وجود خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال يف هنغاريا وتكرر اإلعراب عن قلقها خبصوص عدم وجود سياسة 

  .                                                    منسقة متعلقة بتنفيذ االتفاقية، ال سيما على املستوى احمللي

              دابري التنفيذ   ت        حول    ٥                                                                                  توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم               -   ٤٦١
  :              العامة، مبا يلي

                                                                                         استحداث خطة عمل وطنية لألطفال وتنفيذها، تكون مزودة مبيزانية كافية، وجداول زمنية              ) أ ( 
                                                                                              ونظام رصد، وينبغي أن هتدف إىل إعمال مبادئ االتفاقية وأحكامها وتأخذ بعني االعتبار، من بني أمور أخرى، 

                                                         اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعقودة يف      ،   "                عامل صاحل لألطفال   "                           خطـة العمـل املعـنونة       
  ؛    ٢٠٠٢         مايو عام  /    أيار

                   على مستوى اإلقليم    (                                                                      اختـاذ التدابري الالزمة من أجل تنسيق فعال ألنشطة مكاتب الوصاية              ) ب ( 
  .                         ، وممثلي األطفال وجلان اخلرباء )                واملدينة والبلدية
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             الرصد املستقل

                                                                                     ديرها للعمل الذي قامت به كل من اللجنة الربملانية املعنية باحلقوق املدنية واللجنة                                تعـرب اللجنة عن تق     -   ٤٦٢
                                                                                                                       الربملانية املعنية باألقليات اإلثنية والقومية، لكن اللجنة ما زالت قلقة بشأن عدم كفاية املوارد اليت أتيحت هلاتني                 

  .                                                املؤسستني من أجل إجراء مهمة الرصد املستقل بشكل فعال

  :                                   اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي     توصي  -   ٤٦٣

                                                                                             تعزيز الدور الذي تؤديه اللجنتان الربملانيتان يف رصد تنفيذ حقوق األطفال، وال سيما على                ) أ ( 
                                                                                                           مستوى األقاليم وعلى املستوى احمللي، من خالل تزويدمها مبوارد بشرية ومالية إضافية، مع املراعاة الواجبة               

                                باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛        املتعلق ٢                  للتعليق العام رقم 

                                                                                     إيالء التوصيات اليت قدمتها املفوضيتان الربملانيتان بشأن قضايا األطفال ما يناسبها من اعتبار   ) ب ( 
                 وإجراءات متابعة؛

  .     ألطفال            أن يلجأ هلا ا                               آلية لتقدمي الشكاوى والرصد ميكن                 االهتمام باستحداث   ) ج ( 

                   ختصيص املوارد لألطفال

                                                                                                   للجنة لقلة املعلومات املقدمة بشأن خمصصات امليزانية لصاحل تنفيذ االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق                     تأسف ا  -   ٤٦٤
                      ً                                  وبينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأن امليزانية   .                                               بالصحة والتعليم ومحاية األطفال واخلدمات االجتماعية

                                                تلفة، وعلى املستوى احمللي، فهي ما زالت تشعر بالقلق                                                        الوطنـية تقدم املوارد املالية على أساس موحد خلدمات خم      
  .                                                           ألن البلديات الفقرية تواجه مشاكل يف إجياد املوارد اإلضافية الالزمة

                                                                                           توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن ختصص موارد كافية، وتدعوها إىل تقدمي معلومات مفصلة يف            -   ٤٦٥
                                                        ية، وال سيما لتنفيذ حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية                                                          تقريرها القادم عن خمصصات امليزانية لتنفيذ االتفاق      

         إىل أقصى   "                                                                                                    والثقافـية، خاصة تلك املتعلقة باألطفال الذين يعيشون يف أسر لديها إمكانيات اقتصادية ضئيلة               
                                       وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة         ".                                                         مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل           ...       حدود  
                                                                                                            بأن تتأكد من أن كل البلديات متتلك املوارد الكافية من أجل أداء مسؤولياهتا بفعالية حىت تساهم يف                       الطرف

  .                            فيما خيص التمتع حبقوق األطفال    املدن و       األرياف                        احلد من أوجه التفاوت بني 

            مجع البيانات

َوفّر البيانات اإلحصائية أساسي من أجل الوقوف على التمييز              -   ٤٦٦ َ  ّ                                                                     تـرى اللجـنة أن َت                        املباشر وغري املباشر                  َ 
  .                                                                                                           وحماربته وكذلك من أجل وضع برامج موجهة للعمل اإلجيايب وتنفيذها واختاذ تدابري الحقة لرصد التقدم احملرز               

            سيما فيما    ، ال             إحصاءات مبوبة                                                                                          ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة من جديد بقلق أن قانون محاية البيانات حيول دون جتميع                
                                    ً                                              ، مثل األطفال املنتمني إىل أقليات، خصوصاً أقلية غجر الروما، واألطفال املعوقني،                                      يتعلق بأضعف فئات األطفال   

  .                                    واألطفال امللتمسني للجوء، واألطفال اجلاحنني
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                                                                                               توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تبحث بشكل شامل القوانني واللوائح القائمة اليت تعوق مجع             -   ٤٦٧
                                                                ية األوروبية ملناهضة التمييز العنصري القائل بأن مجع بيانات                                                          البـيانات املـبوبة، مع اإلشارة إىل رأي املفوض        

                                                                                                     مقسـمة حسب األصل اإلثين ونشرها ميكن أن جيري يف إطار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على أن يتم                  
    ً                                                                         وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتسن بشكل كبري مجع البيانات             .                       الوفـاء ببعض الشروط   

                                                                                             فيذ االتفاقية عن طريق نظام شامل حسن التنسيق من أجل تقييم التقدم احملرز ووضع برامج                                ذات الصـلة بتن   
  .                           العمل اإلجيايب الالزمة وتنفيذها

                      التدريب ونشر االتفاقية

                           ُ                                                                               تالحـظ اللجنة أن االتفاقية قد ُترمجت إىل لغات األقليات، لكنها ما زالت قلقة إزاء عدم نشر أحكام                   -   ٤٦٨
  .                                                   ني العاملني مع األطفال ولصاحل األطفال وعدم تدريبهم بشأهنا                  االتفاقية على املهني

ُ   ِّ                                                                                         ُتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز االعتراف باالتفاقية، مع إيالء اهتمام خاص لنشرها     -   ٤٦٩
                                                                                                         وسـط الفئات الضعيفة، مثل املهاجرين، واألقليات اإلثنية أو اللغوية، وعلى حتسني جهودها لتوفري تدريب               

                 مبن فيهم القضاة    (                                                                                     ظم ودائـم بشأن حقوق الطفل لكل الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ولصاحلهم                    منـت 
                                                                                                       واحملامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو اخلدمة املدنية واملوظفون احلكوميون احملليون واملعلمون واملرشدون            

ّ       االجتماعيون والعاملون يف جمال الصّحة                                             الطرف إعالم األطفال أنفسهم وآبائهم                                 ومن املهم أن تكفل الدولة       ).                               
  .                                                       باملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية عن طريق النظام التعليمي

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

     لفرص         ُ                                                                                              رغم ما أُحرز من تقدم على الصعيد التشريعي من خالل قانون املساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ ا                 -   ٤٧٠
                                                                                             ورغم التدابري والربامج العديدة الرامية إىل القضاء على التمييز، فإن اللجنة يساورها                 ٢٠٠٣       ُ               الذي اعُتمد يف سنة     
       ً                                           ، خصوصاً جتاه غجر الروما، تبقى سائدة وألن أطفال غجر                       بالتمييز وكره األجانب ة       املتسم                  القلق ألن السلوكيات

                                                                 ية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالسكن والبطالة واحلصول على                                                         الروما يعانون الوصم واإلبعاد وتفاوتات اجتماع     
  .                         ، وذلك بسبب انتمائهم اإلثين                 واملرافق التعليمية                  خدمات صحية والتبين 

  :                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن -   ٤٧١

                                                                                           تشـن محـالت لتغـيري السلوك املتسم بالتمييز الذي يستبعد أفراد مجاعة غجر الروما من                  ) أ ( 
                                                                          ليت جيب أن تكون متاحة لكل املواطنني بغض النظر عن انتمائهم اإلثين أو أي وضع آخر؛        اخلدمات ا

                                                                                تواصل التعاون مع مجاعة غجر الروما بشأن إذكاء وعي اآلباء بأمهية منو األطفال وتثقيفهم؛  ) ب ( 
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                                                 ُ                                       تعـزز وتوسـع الـربامج اليت تساعد األطفال احملرومني الذين أُعيق منوهم بسبب الظروف                 ) ج ( 
                                                      جتماعية واالقتصادية املزرية خالل املراحل األوىل من الطفولة؛  اال

                                                                     تلغي بشكل منتظم كل األوضاع املؤسسية اليت تفصل بني األطفال على أسس متييزية؛  ) د ( 

                                                                             تـنهي بسـرعة ممارسة سحب املسؤولية احلكومية فيما خيص تعليم بعض األطفال من خالل              ) ه ( 
   ".   خاص "               منحهم صفة طالب 

    عما                   معلومات حمددة          القادم                                                الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري             ً    أيضاً إىل            اللجنة        طلـب  ت و -   ٤٧٢
                                                                                                      اختذتـه من تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل يف سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل         

                           وما يتصل بذلك من تعصب،                                                                                    املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب           
   ).             أهداف التعليم (            من االتفاقية   )  ١ (  ٢٩             بشأن املادة  ١                       ً                    وأن تضع يف اعتبارها أيضاً التعليق العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                      ً                                                                       بينما تالحظ اللجنة أن القوانني تطلب عامةً مراعاة املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى، فإهنا تشعر                 -   ٤٧٣
                    ً                                                                                 ا املبدأ ال حيترم دائماً يف املمارسة، ال سيما فيما خيص القرارات اليت تؤثر يف األطفال املنتمني إىل                                  بـالقلق ألن هذ   

                                                                                                            الفئات الضعيفة مثل األطفال الالجئني واألطفال امللتمسني للجوء واألطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية، وبوجه              
  .                              خاص املنتمني إىل أقلية غجر الروما

                                                                              الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل الفضلى            توصي اللجنة -   ٤٧٤
                                                                                                           وإدراجـه وتنفيذه بالشكل املالئم يف مجيع األحكام القانونية، وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية ويف                

  .                     مون إىل الفئات الضعيفة                                                                  املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري على األطفال مبن فيهم األطفال املنت

                  احترام آراء الطفل

                                                                                              بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذلـها الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل، فهي تدرك أن اجملتمع  -   ٤٧٥
                                                                                                                 ال يعـري بوجه عام إال القليل من االهتمام آلراء األطفال، وتشري بوجه خاص إىل أن آراء األطفال ال تؤخذ بعني                     

  .                                                                                             مبا فيه الكفاية يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بإيداع األطفال حتت الرعاية البديلة، وحباالت احلضانة       االعتبار

                       وينبغي التركيز بصورة     .                                                                              توصي اللجنة ببذل املزيد من اجلهود لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل            -   ٤٧٦
                      ُ                      يا اليت هتمه، وينبغي أن ُتوىل آراء األطفال                                                                        خاصة على حق كل طفل يف التعبري عن رأيه حبرية بشأن كل القضا            
                                        كما ينبغي أن ينعكس هذا احلق يف مجيع          .                                                                     الـوزن الالئق هبا مع مراعاة سن ونضج الطفل الذي يعرب عن رأيه            

                                                                                                  القوانني والقرارات القضائية واإلدارية والسياسات والربامج املتصلة باألطفال وينبغي أن يتم إعماله يف األسرة 
  .                                                   تمع وكل املؤسسات اليت يرتادها األطفال أو اليت تعمل معهم           واملدرسة واجمل
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  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

                                                                            حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                     األطفال ما زالوا يقعون ضحايا االعتقال التعسفي ووحشية                                          إن اللجنة قلقة بسبب املعلومات اليت تفيد بأن -   ٤٧٧
  .                                   الشرطة وسوء املعاملة يف مرافق االحتجاز

                           التعذيب وسوء املعاملة اليت  ت                                      ً     ًً                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن حتقق حتقيقاً كامالًً يف كل ادعاءا            -   ٤٧٨
                       تكفل مثول مرتكيب هذه      ُ                                                                           ارُتكبـت باخلصـوص داخل إدارة قضاء األحداث على يد موظفني عموميني وأن              

                                                       كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي ما يناسب           .                                                  األعمال أمام العدالة وحماكمتهم على وجه السرعة      
  .                                                                  من التعويضات وبرامج إعادة التأهيل والتعايف لضحايا مثل هذه التجاوزات

                           احلصول على املعلومات املناسبة

  .                                                   نف والعنصرية واملواد اإلباحية، ال سيما عن طريق اإلنترنت                                   إن اللجنة قلقة بسبب تعرض األطفال للع -   ٤٧٩

                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري املناسبة حلماية األطفال محاية فعالة من التعرض للعنف  -   ٤٨٠
                                                                                                      والعنصـرية واملواد اإلباحية عن طريق التكنولوجيا املتحركة وأفالم الفيديو واأللعاب وتكنولوجيات أخرى،         

  .            منها اإلنترنت

َ                      البيئة األ س رية والرعاية البديلة-٤  ُ           
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                الفصل عن األبوين

               ً                   البديلة، غالباً ألسباب مالية،                                                                              يسـاور اللجـنة القلق بشأن ارتفاع معدل األطفال املودعني حتت الرعاية            -   ٤٨١
                         وتالحظ اللجنة بأسف أن نصف   .                                                    ً                 وكثري منهم يبقى ملدة طويلة، مبن فيهم األطفال الصغار جداً واألطفال املعوقون

                                                  وإن اللجنة قلقة بوجه خاص بسبب الوجود املفرط          .                                                      هؤالء األطفال ال يوجدون يف أسر حاضنة بل يف مؤسسات         
                                     كما أن اللجنة قلقة بسبب عدم بذل جهود   .            ً                   ؤسسات قياساً إىل غريهم من األطفال                         ألطفال غجر الروما يف هذه امل

  .            يف أسرع اآلجال                            كافية إلعادة األطفال إىل أسرهم 

                                                                 ً                                         وتشـعر اللجنة بالقلق بسبب ما جاء يف التقارير عن النوعية الرديئة جداً للعديد من املؤسسات، وألن                  -   ٤٨٢
  .                  ً                 الدولة انضموا الحقاً إىل صفوف املشردين                                    الكثري من األطفال الذين كانوا يف رعاية 

                                                        ً                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم الدعم الكايف لألسر تالفياً لفصل األطفال وتعزيز املساعدة                -   ٤٨٣
                  كما اقترحت اللجنة   .                                                                           املرتكزة على إيداع األطفال يف رعاية األسر احلاضنة كشكل من أشكال الرعاية البديلة
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               ويف هذا الصدد     .                                                            ملؤسسات إال يف املالذ األخري، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى                                   عـدم إيداع األطفال يف ا     
                                                                                                         ينـبغي للدولة الطرف أن تقدم أقصى دعم ممكن لعمل ممثلي األطفال وموظفي محاية األطفال لتجنب إيداع                 

  ب                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ختصيص املوارد بشكل مناس           .                                األطفـال يف املؤسسات واحلد منه     
                                                                                         ً               ملؤسسات الرعاية ونظام األسر احلاضنة وحسن عملها ورصدها، وكذلك القيام مبراجعة دورية لإليداع طبقاً              

  .             من االتفاقية  ٢٥       للمادة 

                                                                                         كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل املزيد من اجلهود الوقائية للتصدي لألسباب اجلذرية للفقر  -   ٤٨٤
           وخالل فترة    .                                                  ة واالقتصادية املزرية يف فصل األطفال عن آبائهم                                               وللحـيلولة دون تسبب األوضاع االجتماعي     

       وينبغي   .                                                                                        إيـداع األطفـال يف املؤسسات، ينبغي مساعدهتم للبقاء على اتصال بأسرهم هبدف إعادة إدماجهم      
                                           ً       ً                                             حتسني نوعية املؤسسات وتدريب املوظفني فيها تدريباً إضافياً، وينبغي منح األطفال مساعدة نفسية اجتماعية، 

                وينبغي استشارة    .                                                                                      ينـبغي أن يهدف التثقيف املقدم لألطفال إىل إعدادهم حلياة مستقلة يف سن الرشد                   كمـا 
  .                                                            األطفال املتضررين استشارة مباشرة على مدى فترة اإليداع يف املؤسسات

      التبين

        املدة                                                                                                   ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية الهاي وتعيني سلطة تنظيمية مركزية، لكنها قلقة بسبب قصر              -   ٤٨٥
                                                 كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من أطفال   .                                                     الزمنية اليت جيوز فيها لألم بعد الوالدة أن تسحب موافقتها

  .                                                                   غجر الروما املودعني يف املؤسسات حىت وإن كان ميكن لبعضهم االستفادة من التبين

  .                          ً         ة وبشرية كافية لتعمل وفقاً لواليتها                ُ                                                توصـي اللجنة بأن ُتزود السلطة التنظيمية املركزية مبوارد مالي       -   ٤٨٦
                                      وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتديد        .                                                                وينـبغي أن يوىل اهتمام خاص حلق كل األطفال يف معرفة أصوهلم           

                                                                                                  األطفـال الذيـن ميكـنهم االستفادة من التبين والشروع يف إجراء التبين، مع مراعاة اخللفية الثقافية هلؤالء     
  .          االتفاقية    من  ٢٠           ً         األطفال وفقاً للمادة 

                                   العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة

                                                                                                      إن اللجنة قلقة بسبب عدد األطفال ضحايا العنف داخل األسرة واالعتداء اجلنسي، وبسبب قلة التدابري                -   ٤٨٧
  .                                   الوقائية وتدابري إعادة اإلدماج املتاحة

  :  لي                                            من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا ي  ١٩      املادة          على ضوء -   ٤٨٨

                                                                               مواصـلة إجراء دراسات معمقة عن العنف ضد األطفال، مبا فيه االعتداء اجلنسي، من أجل      ) أ ( 
                                                   تقييم مدى أوجه العنف هذه وأسباهبا ونطاقها وطبيعتها؛

                                                                                      تعزيز محالت إذكاء الوعي والتثقيف مع إشراك األطفال من أجل منع االعتداء على األطفال وحماربته؛  ) ب ( 

                                                        ً  ات ذات الصلة هبدف تعزيز محاية األطفال حيثما كان ذلك ضرورياً؛              مراجعة التشريع  ) ج ( 



CRC/C/41/3 
Page 97 

                                                                                   حتسـني اإلبـالغ عن حاالت االعتداء على األطفال بطرق شىت منها ضمان تطبيق اإلبالغ                 ) د ( 
         لإلبالغ   ل               تراعي األطفا   ت                                                                                 اإللزامي على املهنيني العاملني مع األطفال أو لصاحلهم يف املمارسة وتوفري إمكانيا           

        العتداء؛         عن حاالت ا

                                                  ً      ً       ً     ً                       تقـدمي اخلدمـات الالزمة لتعايف األطفال ضحايا العنف تعافياً جسدياً ونفسياً تاماً وإلعادة                      ) ه ( 
                 ً  إدماجهم اجتماعياً؛

                                                  استحداث نظام لرصد املسؤوليات املوكلة للسلطات احمللية؛  ) و ( 

          على مدار               للمساعدة       جماين          خط هاتفي                                                     إيالء اهتمام خاص إلنشاء آليات للطوارئ مثل فتح           ) ز ( 
ٍ                                   الساعة وبناء مآٍو لألطفال وللنساء اللوايت معهن أطفال                .  

                                                                                                   ويف سـياق الدراسة املتعمقة اليت أجراها األمني العام بشأن مسألة العنف ضد األطفال، واالستبيان                -   ٤٨٩
   رف                                                                                                           الذي وجه إىل احلكومات يف هذا الصدد، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود املكتوبة الواردة من الدولة الط             

                                                                                                           على هذا االستبيان ومشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألوروبا ووسط آسيا اليت عقدت يف سلوفينيا يف الفترة                
                                                                            وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستند إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية             .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ٧       إىل    ٥    من  

                                            كل األطفال من مجيع أشكال العنف البدين                                                                     الختـاذ إجـراءات، باالشـتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية          
                                       ً                                             الدافعة الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذه األشكال من                                      والذهـين، وتوليد القوة     

  .                         العنف واالعتداء والتصدي هلا

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١الفقرات من و

               األطفال املعوقون

  .                                                                                               إن اللجنة قلقة بشأن االفتقار إىل سياسة لإلشراك وآليات لإلدماج وبشأن عدم كفاية املساعدة لألطفال املعوقني -   ٤٩٠

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٩١

ـ   ) أ (                          ، اليت اعتمدهتا اجلمعية                        كافؤ الفرص للمعوقني                     وحدة بشأن حتقيق ت     امل       قواعد                مان تنفيذ ال     ض
  ؛    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣                     العامة لألمم املتحدة يف 

                                                                            مواصلة اجلهود لضمان ممارسة األطفال املعوقني حقهم يف التعليم إىل أقصى حد ممكن ولتيسري   ) ب ( 
                                إدماجهم يف نظام التعليم الرئيسي؛

                               واملالية الالزمة، ال سيما على       )                        أي األخصائيني يف اإلعاقة    (     نية                                      بـذل جهود أكرب لتوفري املوارد امله        ) ج ( 
                                                                                                    املستوى احمللي، وتعزيز برامج إعادة التأهيل املرتكزة على اجملتمع احمللي وتوسيعها، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء؛
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                                                                                        مواصـلة بـذل اجلهـود للحيلولة دون هتميش األطفال املعوقني واألطفال من آباء معوقني                 ) د ( 
  .          واستبعادهم

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                                   تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم التكافؤ يف احلصول على اخلدمات الصحية يف أرجاء البلد، وال سيما             -   ٤٩٢
  .                                                       توافرها احملدود لألطفال يف املناطق الريفية وأطفال غجر الروما

  .                          ت الصحية يف املناطق الريفية                                                                    توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تراجع خمصصاهتا املالية للخدما           -   ٤٩٣
                                                                                                       وعـالوة على ذلك، ينبغي اعتماد استراتيجية ملموسـة وتطبيقها من أجـل ضمان تقدمي اخلدمات الطبية               

  .         بدون متييز

            صحة املراهقني

                                                                                                          تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة املعلومات عن الصحة اإلجنابية املتاحة للمراهقني وارتفاع تكلفة وسائل                -   ٤٩٤
                                               كما أن اللجنة قلقة بشأن ارتفاع حاالت اإلدمان على   .         ّ                               ل، ومن مثّ ارتفاع معدالت احلمل بني املراهقات       منع احلم

                        ً                                                    ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب ارتفاع معدالت االنتحار بني األطفال وقلة             .                            املخـدرات يف صفوف املراهقني    
  .                   خدمات الصحة العقلية

     ً      ً                                              تماماً شديداً لصحة املراهقني واضعة يف اعتبارها تعليق اللجنة                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اه -   ٤٩٥
                                                                                بشأن صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، وبأن تعمل على تعزيز               )     ٢٠٠٣ ( ٤                العـام رقـم     

                                                                                                      جهودها من أجل النهوض بصحة املراهقني، مبا يف ذلك عن طريق التثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف              
                                                                                        وتوفـري خدمـات صـحية يف املدارس تشمل خدمات املشورة والرعاية على حنو سري يراعي                           املـدارس،   

                                                                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري الالزمة للتصدي ملشكلة االنتحار              .                خصوصيات الشباب 
  .                                               وأن تستحدث خدمات الئقة للصحة العقلية لصاحل األطفال

             مستوى املعيشة

                                               ، مبا يف ذلك الزيادة الواضحة يف االستحقاقات لصاحل       سرية  األ      عانة   ً                  اً بتعديل نظام اإل                       حتـيط اللجـنة علم     -   ٤٩٦
                                                                                                           وما زالت اللجنة قلقة إزاء العدد الكبري لألسر الفقرية والعدد األكرب لألسر الوحيدة الوالد واألسر اليت                  .       األطفال

                                  وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء   .   دة                                           ً                   لديها ثالثة أطفال أو أكثر واألسر اليت ترعى طفالً يعاين من إعاقات حا
                                                                                                      ارتفـاع نسـبة الفقر بني غجر الروما وصعوبة تغلبهم على املشقة االقتصادية وذلك بسبب انتشار البطالة بينهم    

  .                                                               وعزل أحيائهم وأوجه القصور يف التعليم الناجتة إىل حد كبري عن التمييز

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٩٧

ـ     ) أ (                                   ً     ً                                         تائج نظام اإلعانة األسرية اجلديد حبثاً شامالً هبدف ضمان متتع كل طفل باحلق يف                       حبـث ن
                 مستوى معيشي الئق؛
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        سيما                                                                                          وتعزيز اجلهود، إذا اقتضى األمر، من أجل االرتقاء باملستوى املعيشي لألطفال احملرومني، ال              ) ب ( 
                     ً               و أكثر، وأسر ترعى طفالً يعاين من                                                                            الذين يعيشون يف أسر وحيدة الوالد، وأسر لديها ثالثة أطفال أ            ك      أولـئ 

             إعاقات حادة؛

                                                                                              تقـدمي املساعدة املادية ودعم برامج بناء القدرات من أجل محاية األطفال من التأثري السيئ                 ) ج ( 
  .                     لألوضاع املعيشية املزرية

      نظمات                                                                                                  وإىل جانب ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك املنظمات غري احلكومية يف احلوار، ال سيما امل                -   ٤٩٨
                                                                                                                 الـيت تعمل مع األسرة وتعىن بقضايا الطفل، وإشراك اجملتمع املدين بصفة عامة يف وضع سياسات اجتماعية من أجل                   

  .                                                                                     فهم أفضل ألسباب اإلبعاد واخلروج بأفكار جديدة لالرتقاء باملستوى املعيشي لفئات األطفال الضعيفة

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

        التعليم

                                     وأن األغلبية الساحقة من األطفال        ١٨             ِّ                                                         إن اللجـنة تسلِّم مع التقدير بأن التعليم إلزامي وجماين حىت سن              -   ٤٩٩
                                              وتالحظ اللجنة بأسف أن تغيب األطفال ال خيضع لتدابري   .                                                   يستفيدون من الفرص املتاحة للتعليم االبتدائي والثانوي

                                                                                       وأن أطفال غجر الروما يتركون نظام التعليم قبل التخرج، رغم أن احلكومة استحدثت                                          رقابـية أو وقائية كافية      
  .                                                       برامج ومنح دراسية بغية تعزيز األداء التعليمي هلؤالء األطفال

          ِّ                    ُ                                                                            وبيـنما تسـلِّم اللجنة باجلهود اليت ُبذلت للحد من العزل يف التعليم، فهي تشعر بالقلق ألن العديد من               -   ٥٠٠
    ً                             وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق   .                     ً                       ا زالوا يودعون تعسفاً يف مؤسسات أو فصول خاصة                  أطفال غجر الروما م

                                                                                                                ألن نوعية املدارس تتفاوت بني منطقة وأخرى وألن االلتحاق باملدارس قبل االبتدائية حمدود، كما تفيد التقارير،                
  .                                                                يف املناطق اليت يرتفع فيها مستوى الفقر وتقطنها أغلبية من غجر الروما

                من االتفاقية     ٢٩    و   ٢٨                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري الالزمة لضمان تنفيذ املادتني             - ١  ٥٠
  .                                               ، عند وضع تشريعات وسياسات يف جمال التعليم        )    ٢٠٠١ ( ١      ً     ً                                        تنفـيذاً كامالً، مع مراعاة التعليق العام رقم         

  .                      يء إىل أطفال غجر الروما                                                               وينبغي إيالء اهتمام خاص للقضاء على العزل يف املدارس الذي ما زال يس

                                                                                                        كمـا تقترح اللجنة بأن يوىل االعتبار الواجب للتوصيات املتعلقة بالتدابري املناسبة يف جمال العزل يف                 -   ٥٠٢
  .                                                                                                          التعليم اليت اقترحتها اللجنة الربملانية املعنية باحلقوق املدنية واللجنة الربملانية املعنية باألقليات القومية واإلثنية

                                                                                           اللجـنة لعـدم وجود أي مكون إجباري متعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املنهاج                         وتأسـف    -   ٥٠٣
  .                         الدراسي األساسي لكل املدارس

َ                                                                ً    توصي اللجنة بأن ُيدَرج مكون إجباري خاص حبقوق اإلنسان يف املنهاج الدراسي ألنه قد يؤدي دوراً  -   ٥٠٤   ُ                
    . ز       بالتميي   ة       املتسم      ً                           رئيسياً يف السعي إىل تغيري السلوكيات

   .                                                                                              وإن اللجنة قلقة بسبب استمرار العقوبة البدنية يف املدارس رغم أن قانون تعليم األطفال اهلنغاري حيرمها -   ٥٠٥
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                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري، مبا فيها التدابري اإلصالحية، من أجل توعية املهنيني داخل                -   ٥٠٦
                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                              باالمتناع عن اللجوء إىل العقوبة البدنية                                                     النظام التعليمي، وال سيما املعلمني، بالتزامهم     

  .                                                          توصي اللجنة بتنفيذ محالت إلذكاء الوعي بغية إعالم األطفال حبقوقهم

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )د(-)ب( والفقرات الفرعية ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة 

                     الجئون وملتمسو اللجوء         األطفال ال

                                                                                                 تالحـظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد حسنت ظروف األطفال الالجئني واألطفال امللتمسني                -   ٥٠٧
                                                                                               للجوء من خالل ضمان حقهم القانوين يف التعليم، واالستعانة بعلماء النفس لتحديد وضع الالجئني، وإنشاء سكن 

  .                                                 اللجنة قلقة بشأن احلواجز اليت تعوق مجع مشل أسر الالجئني       بيد أن   .                 املنفصلني عن ذويهم           خاص لألطفال 

                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني إمكانيات مجع مشل األسر من خالل التوقف عن تطبيق الشروط  -   ٥٠٨
                    يف تصميم التشريعات     )     ٢٠٠٥ ( ٦                                                                   كمـا توصـي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة التعليق العام رقم              .         املالـية 

  .                  خارج بلدهم األصلي                                     األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم        ة مبعاملة                والسياسات املتعلق

                            االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر

                                                                                                       ترحـب اللجنة بأخذ قانون العقوبات اهلنغاري بتعريف االجتار بالبشر كما هو وارد يف بروتوكول منع                 -   ٥٠٩
                                             ملكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة                                                    وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ا

                                                              ً                                ، لكنها تأسف ألن التصديق على الربوتوكول املذكور أعاله ما زال معلقاً منذ التوقيع عليه                )    ٢٠٠٠ (             عرب الوطنية   
  .    ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤  يف 

           وعلى ضوء   .                  أقرب وقت ممكن                                                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكول املذكور أعاله يف           -   ٥١٠
                                                                                                            واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحديد                  ٣٤       املادة  

  :                                                                                حاالت االجتار باألطفال ألغراض جنسية وألغراض استغاللية أخرى، وحماربة هذا االجتار، بسبل منها

             شكلة وحجمها؛                            إجراء دراسات لتقييم طبيعة امل  ) أ ( 

                                                                     تقدمي التدريب للمهنيني، ومنهم الشرطة وموظفو احملاكم واملوظفون االجتماعيون؛  ) ب ( 

                                                                                         توفـري برامج مناسبة للمساعدة وإعادة اإلدماج االجتماعي لفائدة األطفال الذين تعرضوا              ) ج ( 
    ُ                 يت اعُتمدت مجيعها يف                  ً                                               أو لالجتـار، طبقاً لإلعالن وجدول العمل وااللتزام العاملي ال          /                     لالسـتغالل اجلنسـي و    

  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                                                                         املؤمترين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقودين يف عامي 
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                       إدارة شؤون قضاء األحداث

                                                          ُ                                           تشعر اللجنة بالقلق بسبب حاالت مت اإلبالغ عنها تتعلق بقاصرين اعُتقلوا بشكل تعسفي، وبسبب سوء                -   ٥١١
                                                                     كما أن اللجنة قلقة بسبب تقارير عن سوء املعاملة على يد السجناء البالغني   .                    موظفي إنفاذ القانون               املعاملة على يد 

                          وما زال العدد املفرط      .                   حمامي الدفاع العام                                       وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب قلة         .                              ألن مـرافق االحـتجاز خمتلطة     
  .                                                        ألطفال غجر الروما املشمولني بإدارة قضاء األحداث مصدر قلق كبري

                                       ً     ً                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتقق توافقاً تاماً بني نظام قضاء األحداث واالتفاقية، وال سيما املواد  - ٢  ٥١
                                                                                  منها، وغريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم املتحدة   ٣٩   و  ٤٠   و  ٣٧

                                              ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح        )           قواعد بيجني  (                                                النموذجـية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        
      مبادئ               من حريتهم، و             اجملردين                                      وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث      )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (          األحـداث   

                                         وكذلك التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف يومها                       نظام العدالة اجلنائية                       للعمل املتعلق باألطفال يف                 فيينا التوجيهية 
                ويف هذا الصدد،  .(CRC/C/46, paras. 203-238)                                        اقشة العامة بشأن إدارة قضاء شؤون األحداث          اخلاص باملن

  :                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بشكل خاص مبا يلي

                     من حريتهم إال يف       ١٨                                                                 اختـاذ كل التدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص دون سن              ) أ ( 
                                                        قاهلم عن البالغني ومحايتهم من أي شكل من أشكال سوء املعاملة؛                                املالذ األخري وفصل األطفال يف حالة اعت

                   اخلدمة لصاحل اجملتمع       و               حتت املراقبة        اإلفراج                                                   تنفـيذ تدابـري بديلة للحرمان من احلرية، مثل            ) ب ( 
                   ووقف تنفيذ األحكام؛

                                                       على املساعدة القانونية واستفادهتم كذلك من آليات          ١٨                            ضمان حصول اجلاحنني دون سن        ) ج ( 
                         لة وفعالة لتقدمي الشكاوى؛    مستق

                                                                                          ضـمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بصرامة، وال سيما بشأن أطفـال اجلماعات الضعيفة مثل                ) د ( 
            غجر الروما؛

                                                                                         مواصلة اجلهود املتعلقة بالتدريب بشأن حقوق اإلنسان ومشاكل العنصرية والتمييز، املقدم                   ) ه ( 
  .                                                 سيما من هم على اتصال منتظم بأفراد اجلماعات الضعيفة                                         للموظفني العاملني مع إدارة شؤون القضاء، وال 

                         األطفال املنتمون إىل أقليات

                                                                                   ً     ً                     تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء املشاكل املستمرة اليت تواجه أطفال غجر الروما واليت تؤثر تأثرياً كبرياً يف                   -   ٥١٣
                           يف صفوف هؤالء، مما لـه                                                             ويساور اللجنة القلق خاصة بسبب ارتفاع معدل التسرب         .               الكامل حبقوقهم          متـتعهم   

  .                                  ً         تأثري سليب يف تعليمهم ويف حصوهلم مستقبالً على عمل

                                                                              ً                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري هبدف إدماج هؤالء األطفال اجتماعياً وحماربة               -   ٥١٤
          تع أطفال                                                            وعالوة على ذلك، ال بد من اختاذ تدابري إضافية لضمان مت            .                                   هتمـيش أطفال غجر الروما ووصمهم     
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               ً     ً                                                                                     غجـر الـروما متتعاً كامالً باحلقوق املكرسة يف االتفاقية، وال سيما احلق يف احلصول على التعليم ومستوى                  
  .         معيشي الئق

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

       تفاقية     ال                                                                                          تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت، دون أن تصادق، على الربوتوكولني االختياريني              -   ٥١٥
                                                                                                املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وباشتراك األطفال فـي                          حقوق الطفل 

  .              الرتاعات املسلحة

           التفاقية                                                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتصديق على وجه السرعة على الربوتوكولني االختياريني             -   ٥١٦
                                                              وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وباشتراك األطفال يف                                    حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال     

  .              الرتاعات املسلحة

  املتابعة والنشر-٩

        املتابعة

                                                                                  ً     ً               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً               -   ٥١٧
                                                              لوزارات املختصة والربملان وإىل سلطات األقاليم، لدراستها على                                                       مـن خالل مجلة أمور من بينها إحالتها إىل ا         

  .                                   النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود املكتوبة اليت قدمتها الدولة  -   ٥١٨
                                                ليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع عن طريق         ا  )                 املالحظات اخلتامية  (                                  الطـرف والتوصـيات ذات الصلة       

                                                             كي يطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات           )                            عـلى سبيل املثال ال احلصر      (           اإلنترنـت   
  .                                                                    الشباب واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١٠

      من    ٤٤           ً     ً                                                          تثال امتثاالً كامالً لدى تقدمي التقارير لألحكام املنصوص عليها يف املادة                                   تؤكد اللجنة أمهية االم    -   ٥١٩
                                                                                  ويتمثل جانب هام من مسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية يف ضمان توفري فرص   .         االتفاقية

                        ويف هذا الصدد، يعترب تقدمي   .   ية                                                                           منتظمة للجنة األمم املتحدة حلقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق     
                                                 ً                                                                  الدول األطراف لتقاريرها بانتظام ويف الوقت احملدد أمراً بالغ األمهية، وتقدر اللجنة أداء الدولة الطرف يف هذا                 

                                                                                                     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اجلامع للتقارير الثالث والرابع واخلامس يف                .         املضـمار 
     ً                 شهراً، وينبغي أال      ١٨                                                                ، أي قبل التاريخ املقرر لتقدمي التقرير الدوري اخلامس ب                 ٢٠١٢      مايو /         أيـار   ٥        حـدود   

                            وتنتظـر اللجنة من الدولة       ). CRC/C/118               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠                                      يـتجاوز عـدد صفحات هذا التقرير        
  .    اقية                                                                                 الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املنصوص عليـه يف االتف
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 ليتوانيا: املالحظات اخلتامية

       ١١٠٣    و     ١١٠١               يف جلستيها    (CRC/C/83/Add.14)                                                      نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لليتوانيا          -   ٥٢٠
      ١١٢٠                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٨                ، املعقودتني يف     )1103    و CRC/C/SR.1101      انظر   (

  .                         املالحظات اخلتامية التالية   ٠٠٦ ٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧          املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

                                                                                                           ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وبردودها اخلطية على املسائل اليت أثارهتا اللجنة يف                -   ٥٢١
                                                                          كما تالحظ بتقدير احلوار الصريح واملفتوح مع وفد الدولة الطرف الرفيع             . (CRC/C/LTU/Q/2Add.1)         قائمتها  

  .                               ذي ضم خرباء من مؤسساهتا ذات الصلة          املستوى، ال

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف، والتقدم الذي أحرزته-باء 

                                                                                                    ترحب اللجنة بالقوانني واألنظمة العديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف السنوات األخرية هبدف محاية               -   ٥٢٢
  :                              حقوق الطفل وتعزيزها، ومن بينها

  ؛ )VIII-1864      ، رقم     ٢٠٠٠      يوليه  /     متوز  ١٨ (                   جلمهورية ليتوانيا             القانون املدين  ) أ ( 

  ؛ )IX-743      ، رقم     ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨ (                      قانون اإلجراءات املدنية   ) ب ( 

  ؛ )VIII-1968      ، رقم     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦ (                                القانون اجلنائي جلمهورية ليتوانيا   ) ج ( 

  ؛ )IX-785      ، رقم     ٢٠٠٢     مارس  /      آذار  ١٤ (                                        قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية ليتوانيا   ) د ( 

  ؛ )IX-994      ، رقم     ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ٢٧ (                                    قانون مجهورية ليتوانيا ألداء العقوبات     ) ه ( 

                                                        القانون املتعلق بالوضع القانوين لألجانب يف مجهورية ليتوانيا؛  ) و ( 

          ة اجملانية                                  ً                                                     الـتعديالت التشـريعية املعـتمدة مؤخراً لتأمني االستفادة من خدمات الرعاية الصحي              ) ز ( 
                                                         َ                                        للمستضعفني، مبن فيهم مجيع األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصاَحبني، بصرف النظر عن وضعهم القانوين يف البلد؛

                                           األنظمة املتعلقة برعاية الطفل وباألسر احلاضنة؛  ) ح ( 

  .                                    األنظمة العامة لوكاالت محاية حقوق الطفل  ) ط ( 

                                                       قدير إنشاء مؤسسات جديدة هتدف إىل محاية حقوق الطفل                                                  باإلضـافة إىل ذلـك، تالحـظ اللجنة بت         -   ٥٢٣
  .                                                                                           وتعزيزها، مثل أمناء املظامل املعنيني بشؤون الطفل، وإعادة هيكلة الوكاالت البلدية حلماية حقوق الطفل

  :                                                                                       وترحب اللجنة بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها، ومن بينها -   ٥٢٤
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       األطفال                  واستعادة حضانة           األطفال                                                            اقية األوروبية بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة حبضانة            االتف  ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين  ٢٤    ، يف         وتنفيذها

     ، يف                               األطفال يف الرتاعات املسلحة              باشتراك                                                  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       ) ب ( 
       األطفال    ء                            املتعلق ببيع األطفال وبغا                حقوق الطفل                    ختياري التفاقية                الربوتوكول اال     ، و     ٢٠٠٣         فـرباير    /         شـباط    ٢٠

  ؛    ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب ٥    ، يف                               واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                              قبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،       ا             نع وقمع ومع                   األمـم املتحدة مل               بـروتوكول     ) ج ( 
ّ                                      املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ا   ؛    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٢٣    يف                  ملنظمة عرب الوطنية،   

                                              حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات             بشأن       ١٨٢     رقم                                  اتفاقية منظمة العمل الدولية       ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩          عليه، يف             فورية للقضاء

                 والتعاون يف جمال                          واالعتراف والتنفيذ     ق                                                           اتفاقـية الهـاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطب            ) ه ( 
  .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ٢٠    ، يف                                      املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادة (

                       التوصيات السابقة للجنة

  ) CRC/C/15/Add.146 (                                                           دواعي القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها                                     تأسـف اللجـنة لكون بعض      -   ٥٢٥
                                   فيما يتعلق جبملة أمور من بينها        ) CRC/C/11/Add.21 (                                                       عقـب نظرها يف التقرير الدوري األويل للدولة الطرف          

             يش الالئق مل                                                                                                    التنسيق وختصيص موارد امليزانية والعنف ضد الطفل والرعاية البديلة وصحة املراهقني ومستوى الع            
َ                              ِ         ً       تلَق من االهتمام القدر الكايف أو عوِلجت جزئياً فقط   .  

                                                                          ُ   َّ               حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما أوتيت من جهد لالستجابة للتوصيات اليت مل ُتنفَّذ سوى         -   ٥٢٦
  .     ً      ُ   َّ                                                              جزئياً أو مل ُتنفَّذ على اإلطالق، ولقائمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

        التشريع

                                                                                                                    إن اللجـنة، إذ ترحب بالتدابري املتخذة جلعل القوانني الوطنية، وال سيما استراتيجية سياسة الدولة بشأن رعاية                  - ٧  ٥٢
        بشأن      ٢٠١٢-    ٢٠٠٥                                                     املشار إليها فيما بعد بعبارة خطة العمل للفترة            (    ٢٠١٢-    ٢٠٠٥                                 الطفل وخطة تنفيذها يف الفترة      

                                                             ن تلك القوانني ال تزال غري مطابقة بشكل تام لالتفاقية يف                                                 ، مطابقة ملقتضيات االتفاقية، تالحظ أ      )              رعايـة الطفل  
  .                                                                                                جماالت من بينها احلماية من العنف والعقاب البدين والتعايف البدين والنفسي وإعادة إدماج الضحايا من األطفال
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                                                                                           للجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكي يستويف التشريع الوطين مقتضيات             ا        تدعـو    -  ٢٨ ٥
  .                    االتفاقية يف مجيع اجملاالت

        التنسيق

                                                                                              تالحـظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني اتساق وتنسيق تنفيذ االتفاقية على الصعيدين     -   ٥٢٩
                                                                                                                املركـزي واحملـلي، مبا يف ذلك إنشاء شعبة الشباب بإدارة األسرة والطفولة والشباب والدائرة احلكومية حلماية                 

                                   ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء   .                                                 بين التابعتني كليهما لوزارة الضمان االجتماعي والعمل               حقوق الطفل والت
  .                                                                                                    انعدام التنسيق واالتساق يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين املركزي واحمللي، وال سيما فيما يتعلق بالسلطات احمللية

                                      ية إىل حتسني اتساق وتنسيق تنفيذ االتفاقية                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرام -   ٥٣٠
                                                                                                                بغـية كفالة ما يكفي من التعاون فيما بني السلطات املركزية واحمللية والتعاون مع األطفال والشباب واآلباء                 

  .                   واملنظمات غري احلكومية

                  خطة العمل الوطنية

                             لطفل وترحب خبطة العمل الوطنية                ً                                            حتيط اللجنة علماً بعدة برامج تسعى إىل حتقيق اإلعمال األمشل حلقوق ا -   ٥٣١
    ومع   .                   بشأن رعاية الطفل    ٢٠١٢-    ٢٠٠٥                                                               لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجهورية ليتوانيا وخبطة العمل للفترة 

                                                                                                                ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم ختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ هذه اخلطط والربامج، مبا يف ذلك خطة                   
  . ل                         العمل املتعلقة برعاية الطف

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٣٢

                                                                            حترص على أن تستهدف خطة العمل املتعلقة برعاية الطفل بوضوح حقوق الطفل على النحو   ) أ ( 
                                                                                                  املنصوص عليه يف االتفاقية وأن تغطي مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية وأن تأخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتامية 

                                                                           ، الصادرة عن الدورة االستثنائية املعنية باألطفال اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمم  "   فال           عامل صاحل لألط "        املعنونة 
  ؛    ٢٠٠٢             املتحدة يف عام 

                             توفر ميزانية كافية لتنفيذها؛  ) ب ( 

ِ                                                                           ً                ُتخِضع مجيع خطط العمل والربامج األخرى لتنسيق خطة العمل املتعلقة برعاية الطفل تفادياً               ) ج (    ُ
  . ل                        لتجزؤ هنج إعمال حقوق الطف

                    هياكل الرصد املستقلة

                                                                                                    ترحب اللجنة بإنشاء وظيفة أمني املظامل املعين بشؤون الطفل وبالوالية الشاملة املسندة إىل مكتبه ولكنها          -   ٥٣٣
  .                                                                                                       قلقة لكون املوارد املخصصة لـه غري كافية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية ورصد تنفيذ االتفاقية يف البلد برمته
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                                                                                      نة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز دعمها ملكتب أمني املظامل املعين بشؤون الطفل بوسائل                         توصـي اللج   -   ٥٣٤
                                                                                                      مـنها تزويده باملوارد البشرية واملالية الكافية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية ورصد تنفيذ االتفاقية يف   

                             بدور املؤسسات املستقلة حلقوق            املتعلق    )     ٢٠٠٢ ( ٢                ً                                             الـبلد برمته آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم           
   ).CRC/GC/2002/2 (       اإلنسان 

            ختصيص املوارد

                                                                                             إن اللجنة، إذ تالحظ الزيادة العامة يف األموال املخصصة للنفقات املتعلقة بالطفل، تعرب عن قلقها لكون  -   ٥٣٥
                   د هام من الربامج                                                                                                      املخصصـات مـن امليزانـية غري كافية لكفالة تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التنفيذ الفعال لعد                

                                                                      كما أهنا قلقة إزاء أوجه التفاوت على الصعيد اإلقليمي بني املناطق             .                                        واإلصـالحات الـيت قررهتا الدولة الطرف      
                                   ً                                                                      الريفـية واحلضرية، وينتاهبا القلق أيضاً لكون عدد هائل من األسر اليت لديها أطفال وتعاين من الفقر ال تتلقى ما    

  .             يكفي من الدعم

  :                  الدولة الطرف بأن           توصي اللجنة -   ٥٣٦

                                                                                  تواصل زيادة املخصصات من امليزانية للمجاالت الرئيسية اليت هتم األطفال، مبا يف ذلك التعليم؛  ) أ ( 

         ً      ً                                               ً                             تضع نظاماً مالئماً للرصد للتأكد من أن املخصصات من امليزانية تصل فعالً إىل أشد الفئات                 ) ب ( 
                    طق الريفية واحلضرية؛    ً                                           ضعفاً ولتقليص التفاوت بني األقاليم، وخباصة بني املنا

                                                                                        جتـري دراسـة بشأن أثر املوارد اليت ختصصها احلكومة من امليزانية لألطفال وألسرهم بغية               ) ج ( 
                    تقييم مدى فعاليتها؛

                                                                                            تضـع اسـتراتيجية شاملة لكفالة اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              ) د ( 
                                                                  وال سيما على الصعيد احمللي وفيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل                                                        للطفل يف حدود ما تسمح به املوارد املتاحة،       

  .                   ً أشد فئات اجملتمع ضعفاً

            مجع البيانات

                                                                                                      ترحـب اللجنة جبهود الدولة الطرف فيما يتعلق جبمع البيانات، مبا يف ذلك قائمة مؤشرات اإلحصاءات                 -   ٥٣٧
                                       ً          ص حالة األطفال املنتمني إىل أشد الفئات ضعفاً،                                                                         املتعلقة بالطفل، ولكنها تأسف النعدام البيانات املصنفة فيما خي        

  .                                           مبا يف ذلك مجاعات األقليات، واألطفال ضحايا االجتار

                                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل وضع نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة         -   ٥٣٨
                                    خاص دون الثامنة عشرة من العمر،                                                                             بـالطفل، وبأن تصنفها حسب مجلة أمور منها السن بالنسبة جلميع األش           

                                                                                                       ونـوع اجلنس، واملناطق احلضرية والريفية، وفئات األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية خاصة، وذلك بغرض                
  .                                           إجراء حتليل مستفيض لظروف عيشهم وإعمال حقوقهم
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             نشر االتفاقية /       التدريب

                                          الليتوانية وتشيد جبهود الدولة الطرف يف                                                                         ترحب اللجنة بترمجة دليل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إىل اللغة            -   ٥٣٩
                                              غري أهنا تالحظ بقلق أن مبادئ االتفاقية وأحكامها ال   .                                                  جمال تدريب املهنيني الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم  

                                                                                                         جيـري نشـرها على مجيع صعد اجملتمع، وخباصة يف املناطق الريفية ويف صفوف األطفال، وأن التدريب املتصل                  
  .         ال غري كاف              باالتفاقية ال يز

                                                                                                    حتث اللجنة الدولة الطرف على نشر دليل التنفيذ على نطاق واسع ومواصلة نشر االتفاقية بوسائل                -   ٥٤٠
                       كما توصي اللجنة الدولة   .                                                                           منها إدماج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية

                                   أو التوعية املنتظمني يف جمال حقوق       /              من التدريب و           يكفي     ما                                              الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان        
                                                                                                   الطفل لفئات املهنيني الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم مثل القضاة واحملامني واملسؤولني عن إنفاذ القانون      
                                                                                              واملوظفـني املدنـيني ومسـؤويل احلكومات احمللية واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني الصحيني             

  .                   نفسهم على وجه اخلصوص         واألطفال أ

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                                    ترحـب اللجـنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلقامة عالقات بني احلكومة واجملتمع املدين وزيادة                 -   ٥٤١
                                                                                             إال أهنا ال تزال قلقة إزاء عدم كفاية ما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل إشراك                   .                        الـتعاون بـني الطرفني    

  .                               املدين ودعمه يف جمال تنفيذ االتفاقية      اجملتمع 

                                                               ً                                       تشدد اللجنة على الدور اهلام الذي يضطلع به اجملتمع املدين بوصفه شريكاً يف تنفيذ أحكام االتفاقية                 -   ٥٤٢
                                           وتوصي الدولة الطرف على وجه اخلصوص بأن         .                                                         وحتـث على إقامة تعاون أوثق مع املنظمات غري احلكومية         

                                                                وغريها من قطاعات اجملتمع املدين اليت تعمل مع األطفال ولصاحلهم بشكل أكثر ُ                         ُتشرك املنظمات غري احلكومية 
  .       ً                            انتظاماً يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

                    ُّ                                                                           تالحظ اللجنة بقلق اللُّبس السائد فيما يتعلق بتحديد السن الدنيا القانونية للرضا مبمارسة اجلنس حيث ال  -   ٥٤٣
  .                                                      وجود ما ينص على هذه املسألة يف القانون احمللي للدولة الطرف

                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع وتعدل حسب االقتضاء القوانني القائمة لتحديد السن الدنيا       -   ٥٤٤
  .                 للرضا مبمارسة اجلنس
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  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

      ً                                                                                             ة جمدداً عن قلقها إزاء عدم التنفيذ التام ملبدأ عدم التمييز فيما خيص أطفال األسر املستضعفة                           تعرب اللجن  -   ٥٤٥
                                                                                                           والذيـن يعيشـون يف مؤسسات الرعاية واألطفال املعوقني وأطفال الغجر والالجئني وطاليب اللجوء من األطفال                

  .                                    م من املرافق الصحية والتعليمية الالئقة                                                                واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وخباصة فيما يتعلق باستفادهت

                                                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري أكثر فعالية لكفالة متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها                -   ٥٤٦
                                           من االتفاقية، وذلك بتوخي الفعالية يف        ٢                                                 ً                  جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز، وفقاً للمادة           

                                                            كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي األولوية ملسألة           .                                    القائمة اليت تكفل عدم التمييز                     تنفـيذ القوانني  
  .                                                                                    ً تقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية وضمان تكافؤ فرص التعليم لألطفال املنتمني إىل أشد األسر ضعفاً

َ                           عـالوة عـلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتدَرج معلومات حمددة يف       -   ٥٤٧                  التقرير الدوري                                              ُ  
                                                                                                               القـادم بشـأن ما اعتمدته الدولة الطرف من التدابري والربامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل من باب                  

                                    ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري               العاملي       ٢٠٠١                                                         متابعتها لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف مؤمتر عام         
  )     ٢٠٠١ ( ١              ً                               يف االعتبار أيضاً تعليق اللجنة العام رقم                      ، وأن تأخذ                                        األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       ه   وكر

                      وتعليقها العام رقم     ) CRC/GC/2001/1   ) (              أهداف التعليم  (                 من االتفاقية      ٢٩              من املادة     ١                     املـتعلق بالفقـرة     
   ).CRC/GC/2003/4 (                    املتعلق بصحة املراهقني   )     ٢٠٠٣ ( ٤

                  مصاحل الطفل الفضلى

            ً                                            العظمى كثرياً ما يؤخذ يف االعتبار يف القوانني، تشعر بالقلق                                      إن اللجنة، إذ تالحظ أن مبدأ مصاحل الطفل -   ٥٤٨
                              ُ   َّ                                                                    إزاء كون هذا املبدأ ال يراعى وال ُينفَّذ كما ينبغي يف املمارسة العملية يف مجيع ميادين السياسات اليت متس الطفل، 

  .                                     مبا يف ذلك احتجاز طاليب اللجوء من األطفال

                                                  ا من أجل كفالة فهم مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وإدماجه                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهوده -   ٥٤٩
                                                                                                           وتنفـيذه بالشـكل املناسـب يف مجيع أحكام القانون ويف القرارات القضائية واإلدارية واملشاريع والربامج                

  .                                              واخلدمات ذات األثر املباشر أو غري املباشر على الطفل

                  احترام آراء الطفل

                                                                      لدولة الطرف من أجل تعزيز مراعاة آراء الطفل، مبا يف ذلك إنشاء                                                 ترحـب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا ا       -   ٥٥٠
  .           ً                                                         وتالحظ أيضاً اجلهود املبذولة فيما يتعلق مبشاركة األطفال يف املدارس           .     ٢٠٠٠                                  الربملان الليتواين للشباب يف عام      

               راعاة تامة يف                                   من االتفاقية قد ال تراعى م        ١٢                                                                    غـري أهنـا تشعر بالقلق لكون هذه اجلهود غري كافية وألن املادة              
  .                                            املمارسة العملية يف القرارات القضائية واإلدارية
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  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٥١

                                                                                            تـتخذ خطوات إضافية لتعزيز وتيسري مراعاة آراء الطفل وكفالة مشاركته يف مجيع امليادين                ) أ ( 
                                   االجتماعية، مبا يف ذلك األسرة واملدرسة؛

                            من االتفاقية ليس يف إجراءات   ١٢                         لة التنفيذ الفعال للمادة                                 تـتخذ الـتدابري الالزمـة لكفا       ) ب ( 
                                                                                                     احملاكمـات فحسـب بل كذلك يف خمتلف القرارات اإلدارية، ويشمل ذلك ما يتعلق خبدمات رعاية الطفل                 

                                                وإجراءات احلضانة وإيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية؛

                        سنة، حسب تطور قدراهتم؛  ١٢     م عن                                                       تعزز وتشجع بفعالية مراعاة آراء األطفال الذين تقل أعماره  ) ج ( 

                                                                                         تقدم معلومات تثقيفية إىل من يهمهم األمر من اآلباء واملدرسني ومسؤويل احلكومة اإلداريني               ) د ( 
                                                                               والقضاة واألطفال أنفسهم واجملتمع بشكل عام، بشأن حق الطفل يف السماع آلرائه ومراعاهتا؛

                                          فل وما هلذا األمر من أثر على تنفيذ السياسات             ً       ً                      جتري استعراضاً منتظماً ملدى مراعاة آراء الط    ) ه ( 
  .                          والربامج وعلى األطفال أنفسهم

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

                   احلق يف التمتع جبنسية

       اإلقامة                                                                                                تعـرب اللجنة من جديد عما يساورها من قلق لكون األطفال عدميي اجلنسية الذين ال حيق هلم                   -   ٥٥٢
  .                                  ً            الدائمة يف ليتوانيا ال حيصلون تلقائياً على اجلنسية

                                                                                                     حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة لكفالة محاية مجيع األطفال املولودين يف                 -   ٥٥٣
  .                              ليتوانيا من مشكل انعدام اجلنسية

                          احلصول على املعلومات املالئمة

                            كما أهنا قلقة إزاء تعريض       .                                                 اج ونشر ما يكفي من الربامج والكتب يف البلد                                       تشعر اللجنة بالقلق لعدم إنت     -   ٥٥٤
  .                                                       األطفال للعنف والعنصرية واملواد اإلباحية، وخباصة عرب اإلنترنت

                                                                                                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوفري األموال بصفة منتظمة لنشر ما ينتجه املتخصصون من أدب                 -   ٥٥٥
                                                                ا بتعزيز تدابريها الرامية إىل محاية األطفال بفعالية من التعرض ملشاهد          كما توصيه  .                        األطفال ذي النوعية اجليدة

                                                                                                            العنف والعنصرية واالستخدام يف املواد اإلباحية عرب تكنولوجيا اهلاتف النقال وأشرطة وألعاب الفيديو، وغري              
         برامج                                              وتقترح اللجنة كذلك أن تضع الدولة الطرف        .                                                      ذلـك مـن الوسائل التكنولوجية، مبا فيها اإلنترنت        

                                                                                                    واستراتيجيات الستعمال تكنولوجيا اهلاتف النقال ووصالت الدعاية عرب وسائط اإلعالم واإلنترنت كوسائل            
        والدولة   .                                                                                                  لـزيادة الوعي يف أوساط األطفال واآلباء على حد سواء باملعلومات واملواد املضرة برفاه األطفال              
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                                        ني ومؤسسات وسائط اإلعالم هتدف إىل محاية                                                                      الطـرف مدعوة إىل إبرام اتفاقيات وإقامة مشاريع مع الصحفي         
  .                                                                                 األطفال من التعرض للمعلومات الضارة عرب وسائط اإلعالم وحتسني نوعية املعلومات املوجهة إليهم

                العقوبة البدنية

                                                                                                           إن اللجنة، إذ ترحب بتعهد الدولة الطرف أثناء احلوار حبظر العقاب البدين داخل األسرة، ال تزال قلقة                  -   ٥٥٦
  .                               ً                            مراره، وال سيما داخل األسرة، نظراً للتساهل السائد إزاء ممارسته        إزاء است

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٥٧

                                              ِّ                            حتظر العقوبة البدنية داخل األسرة بشكل صريح وتنفِّذ القوانني القائمة اليت حتظره؛  ) أ ( 

     ً             ا فضالً عن تقييم                                                                               جتري دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطبيعتها ومدى انتشاره           ) ب ( 
                                                      أثر التدابري اليت اختذهتا حىت اآلن للحد منها والقضاء عليها؛

                                                                                          تضـع تدابـري لزيادة الوعي باآلثار الضارة للعقوبة البدنية بغرض تغيري املوقف السائد إزاء          ) ج ( 
  .                                                                                    ممارستها وتشجيع أشكال إجيابية من تنشئة األطفال وتربيتهم ختلو من العنف وتتسم بروح التشارك

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                الفصل عن األبوين

ِ                                 يساور اللجنة قلق من أن عدداً كبرياً من األطفال ُوِضعوا رهن الرعاية خارج بيوهتم و -   ٥٥٨  ُ                    أن العديد من اآلباء                            ً     ً           
َ                                   يفقدون السلطة األبوية على أبنائهم عندما يوضعون رهن الكفالة أو يوَدعون يف مؤسسات الرعاية بأمر من احملكمة                                                                .  

                                                                                                      توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة، مبا يف ذلك وضع معايري دقيقة ملسألة                  -   ٥٥٩
                                                                      احلماية الكافية حلقوق األبوة وعالقة األب والطفل وبالتايل كفالة عدم                         َّ                        تقيـيد حقوق األبوَّة، من أجل توفري        

                       ً                                         ً                                           فصـل الطفل عن أبويه رغماً عنهما إال عندما تقرر السلطات املختصة، وفقاً للقوانني واإلجراءات املنطبقة                
       رف بأن                           كما توصي اللجنة الدولة الط  .                          تستلزمه مصاحل الطفل الفضلى                                     ورهنا باملراجعة القضائية، أن ذلك أمر

                                                                                                          تـتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إتاحة الفرصة لآلباء واألطفال على حد سواء للمشاركة يف اإلجراءات                
  .             من االتفاقية ٩                 ً         وإمساع آرائهم وفقاً للمادة 

                       الرعاية البديلة لألطفال

              ع نطاق نظام                                                                                           ترحـب اللجنة باجلهود املبذولة يف سبيل تنفيذ توصياهتا السابقة، وخباصة من خالل توسي              -   ٥٦٠
                                                                                                      إال أهنا تظل قلقة من أن إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية كشكل من أشكال الرعاية البديلة حيظى                   .          الكفالـة 

  .                                                             باألولوية وأن نظام الكفالة يعاين من نقص على صعيد األنظمة واملوارد
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  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٦١

                                          ية إال كإجراء أخري، أي أن يستند ذلك إىل قرار                                     تكفل عدم اللجوء إىل خيار مؤسسات الرعا  ) أ ( 
                                          تتخذه جهة خمتصة وأن خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛

                                                                           ً               جتـري بشكل منهجي استعراضات دورية ملسألة إيداع األطفال رهن الرعاية البديلة، طبقاً               ) ب ( 
               من االتفاقية؛  ٢٥       للمادة 

                               من املشرفني املؤهلني واملوارد                                                                  تقـوم بإصالح لنظام الرعاية البديلة وتكفل وجود ما يكفي           ) ج ( 
                     حلسن سري النظام ورصده؛

                                                                        حترص على أن يعيش األطفال يف جمموعات صغرية يف حال تنشئتهم يف مؤسسات الرعاية وأن   ) د ( 
                                                                                        ُ                       حيظـوا باالهـتمام الفـردي وأال تتأثر عالقة األطفال باآلباء سلبا بإيداعهم رهن الرعاية البديلة وأن ُتعطى               

                               ألسرة أو العودة إىل الوسط األسري؛                األولوية للم مشل ا

                                                                                   توفـر خدمـات حمددة األهداف لألطفال الذين سيصبحون بالغني عما قريب وسيغادرون                 ) ه ( 
                                             مؤسسات الرعاية، وتشجع إعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

                                                                                             تعزز وتدعم نظام الكفالة وتضع لـه معايري جيدة، وتقلص بشكل هائل الفترة الزمنية اليت                ) و ( 
                                                   مؤسسات الرعاية األطفال احملرومون من الرعاية األبوية؛        يقضيها يف

                                                            ً                       تقـدم الدعم االجتماعي واالقتصادي الكايف إىل األسر اليت تواجه أخطاراً اجتماعية بوسائل       ) ز ( 
                                             منها إنشاء شبكة للدعم وخلق فرص عمل هلذه األسر؛

                   سر اليت جتتاز أزمات؛                                                        النظر يف مسألة إنشاء صندوق خاص لتقدمي خدمات اجتماعية إىل األ  ) ح ( 

       الصادر   " ِ                ِعقد من التحول   "                                                              تعتمـد وتنفذ التوصيـات الواردة يف تقريـر الرصد اإلقليمي           ) ط ( 
                                                                         للبحوث املتعلقة باألطفال اخلاضعني لوصاية الدولة التابع ملنظمة األمم                  إينوسينيت          عن مركز     )     ٢٠٠١ (        يف عام   

   ).         اليونيسيف (               املتحدة للطفولة 

   ال                  العنف واإلساءة واإلمه

                                                الوطين ملنع إساءة معاملة األطفال ومساعدهتم،           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                                           إن اللجـنة، إذ ترحـب بربنامج الفترة          -   ٥٦٢
                                       ُّ                                                      تعرب من جديد عن قلقها إزاء حدة مشكل تعرُّض األطفال للعنف واإلساءة داخل األسر الذي يعد من بني أخطر 

                                                    أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام البيانات والتدابري     كما   .                                                    العراقيل اليت متنع اإلعمال التام حلقوق الطفل يف ليتوانيا
  .                          واآلليات املالئمة ملعاجلة املشكل
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  :                                 حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -   ٥٦٣

                                                                                         تعزيـز محـالت التوعية والتثقيف مبشاركة األطفال بغية منع ومكافحة مجيع أشكال إساءة                ) أ ( 
               معاملة األطفال؛

                                                          ملساعدة الوطين اجملاين وتعاوهنا معها وبالتايل كفالة وصول خدمة خط                      زيادة دعمها هليئة خط ا  ) ب ( 
                               ساعة يوميا عرب رقم هاتفي ثالثي   ٢٤                                                                املساعدة إىل عدد أكرب من األطفال عن طريق متديد ساعات اخلدمة إىل        

     كرب يف                                                                                    جماين، وزيادة الوعي يف أوساط األطفال، وختصيص املوارد لألطفال املهمشني، وإشراك األطفال بدرجة أ
                  عملية وضع الربامج؛

                                                                                  تعزيـز الـتدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال بوسائل منها      ) ج ( 
                                                                                       إتاحة فرص القيام بذلك لألطفال املوجودين رهن الرعاية البديلة، ومتابعة مرتكيب أفعال اإلساءة؛

                                           لكامل وإعادة إدماج األطفال ضحايا العنف                                                       مواصلة توفري الرعاية والتعايف البدين والنفسي ا        ) د ( 
  .       يف اجملتمع

                                                                                      يف سياق دراسة األمني العام املعمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة املوجه إىل  -   ٥٦٤
                                                                                                      احلكومـات، تشـيد اللجنة بالردود اخلطية للدولة الطرف ومبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا           

ِ                                                يت ُعِقدت يف لوبيانا، بسلوفينيا، يف الفترة من                   الوسطى ال   ُ                       وتوصي اللجنة الدولة     .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ٧       إىل    ٥  
                                                                                                           الطرف باستخدام النتائج املتمخضة عن هذه املشاورة اإلقليمية من أجل العمل، بالشراكة مع اجملتمع املدين،               

                              ي وخلق الزخم الختاذ إجراءات                                                                                 عـلى كفالـة احلماية لكل األطفال من مجيع أشكال العنف البدين أو النفس             
  .                                                                           ملموسة وحمددة زمنيا، حسب االقتضاء، ملنع ذلك النوع من العنف واإلساءة والتصدي هلما

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                                                                         تعـرب اللجنة من جديد عن قلقها من أن األطفال املعوقني الذين يعيشون يف املناطق الريفية ال حيصلون                   -  ٦٥ ٥
      وعالوة   .                                                                                       على نفس املستوى من اخلدمات واألدوية اليت حيصل عليها أقراهنم الذين يعيشون يف نواحي البلد األخرى

                                           ني يف مؤسسات الرعاية والنقص العام احلاصل يف ما                                                             عـلى ذلـك، ينتاهبا القلق إزاء عدد األطفال املعوقني املودع        
  .                                               حيتاج إليه هؤالء األطفال من املوارد واملوظفني املتخصصني

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٦٦

                                                                              ختصص ما يلزم من املوارد لتوفري الربامج واألدوية واملوظفني املدربني واملرافق جلميع األطفال   ) أ ( 
                              يعيشون منهم يف املناطق الريفية؛                   املعوقني، وال سيما من 
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                          ِّ                                          تضع برامج جمتمعية األساس متكِّن هؤالء األطفال من البقاء يف بيوهتم مع أسرهم؛  ) ب ( 

                                                         تواصل تشجيع إدماج األطفال يف نظام التعليم العادي ويف اجملتمع؛  ) ج ( 

          تمع املدين                                                                              تنظر يف مسألة وضع خطة مشتركة بني املؤسسات بدعم من احلكومات احمللية واجمل              ) د ( 
                                                                          وتعزز بالتايل التعاون مع املدرسني ومديري املدارس واآلباء واألطفال واجملتمع عموما؛

             قرار اجلمعية   (                                                   لقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                                      تعري ما ينبغي من العناية ل         ) ه ( 
             حقوق األطفال   "                  لذي نظمته بشأن                                                               والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة ا          )   ٩٦ /  ٤٨        العامة  
   ).CRC/C/69             انظر الوثيقة  (  "       املعوقني

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                                                   ترحـب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن ما اختذته من التدابري التشريعية وغريها من التدابري                  -   ٥٦٧
          املتعلقة     ٢٠١٢-    ٢٠٠٥                                الدراسة، مثل خطة العمل للفترة                                     ُّ                      الرامية إىل املسامهة يف محاية األمهات والرُّضع واألطفال يف سن       

                              إال أهنا تظل قلقة إزاء عدد حاالت   .                                                               برعاية الطفل فيما خيص صحة الطفل واحلصول على خدمات الرعاية الصحية
  .                                                                                                           اإلصـابة بالسل وعدد األطفال الذين يعانون من نقص اليود ومعدل الرضاعة الطبيعية احلصرية املسجل يف البلد           

  .                                                                    رب عن قلقها إزاء حمدودية االستفادة من مياه الشرب النقية واآلمنة يف البلد      كما تع

                               متتع مجيع األطفال بنفس املستوى                                      مجيع التدابري الالزمة لكفالة           باختاذ                                   توصـي اللجـنة الدولـة الطرف         -   ٥٦٨
           وعالوة على    .                                                                                            والنوعـية مـن اخلدمات الصحية، وإيالء عناية خاصة لألطفال املنتمني إىل الفئات املستضعفة             

  :                                                                                          ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني احلالة الصحية لألطفال بوسائل منها

                                                            كفالة االستفادة من خدمات الرعاية الصحية األساسية جلميع األطفال؛  ) أ ( 

     طفل؛                   املتعلقة برعاية ال    ٢٠١٢-    ٢٠٠٥                                            ختصيص املوارد الكافية لتنفيذ خطة العمل للفترة   ) ب ( 

                            الوطين للوقاية من داء السل     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣                                            تعزيز جهودها الرامية إىل تنفيذ برنامج الفترة   ) ج ( 
               والسيطرة عليه؛

                                                                                             معاجلـة مشـكل نقـص اليود عرب مجلة من اإلجراءات منها التثقيف وتشجيع ممارسات التغذية                  ) د ( 
         السليمة؛

                              ألغذية والتغذية وتشجيع الرضاعة             الوطنية ل     ٢٠١٠-    ٢٠٠٣                                  كفالة تنفيذ استراتيجية الفترة         ) ه ( 
     ذلك؛                                  إضافة نظام غذائي مناسب للرضيع بعد                                                    الطبيعية احلصرية يف فترة األشهر الستة اليت تلي الوالدة و

  .                                                             كفالة مياه الشرب اآلمنة والنقية والصرف الصحي يف مجيع مناطق البلد  ) و ( 
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            صحة املراهقني

                    املراهقني وتالحظ قلة                              ل غري املخطط هلا واإلجهاض يف أوساط             كثرة حاالت احلم                        تشعر اللجنة بالقلق إزاء  -   ٥٦٩
                                      كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء        .                                                                       الـربامج واخلدمـات املـتاحة يف جمال صحة املراهقني على صعيد املدارس            
                              وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن   .                             ُ                                        املعلومات اليت تفيد أن اإلجهاض ُيستخدم كأسلوب رئيسي لتنظيم األسرة       

                      وهي، إذ تشري إىل برنامج   .                                                                       ا إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يتعاطون املخدرات والكحول يف الدولة الطرف     قلقه
  .                                                               منع االنتحار، تالحظ بقلق ارتفاع معدل حاالت االنتحار يف أوساط املراهقني

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٧٠

                                        لصحة اإلجنابية بغية منع احلمل وانتشار فريوس                                         تعزز براجمها اخلاصة بتثقيف املراهقني يف جمال ا  ) أ ( 
                   وينبغي أن توفر هذه   .                                   ً                      اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسياً يف أوساط املراهقني      /                       نقـص املـناعة البشري    

                                                                                             الربامج خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة ووسائل منع احلمل وما يكفي من الرعاية 
                   شاد يف حالة الوالدة؛            الشاملة واإلر

   ِّ                                                                                تكثِّف تدابريها لزيادة الوعي باالنتحار يف أوساط املراهقني ومنعه بوسائل منها توفري ما يكفي   ) ب ( 
                                                                                                          مـن املـوارد لتنفيذ برنامج منع حاالت االنتحار، وتواصل حتسني نوعية الطب النفسي لألطفال وقدراته يف                 

                                      لعقلية الوقائية والعالجية على حد سواء؛                                           البلد، وإيالء عناية خاصة خلدمات رعاية الصحة ا

                                                                               تعزز التدابري الرامية إىل معاجلة مشكل تعاطي الكحول واملخدرات يف أوساط األطفال وتنفيذ   ) ج ( 
                            املشاريع القائمة يف هذا اجملال؛

                        املـتعلق بصحة املراهقني     )     ٢٠٠٣ ( ٤                                                                تـويل االهـتمام الواجـب لتعلـيق اللجـنة العـام رقـم                 ) د ( 
) CRC/GC/2003/4.(   

             مستوى املعيشة

                                                                                                      تالحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف أسر معيشية يقل مستوى معيشتها عن احلد                  -   ٥٧١
  .                                                ً                األدىن الوطين للفقر وأن املساعدة املالية ال تواكب دوماً النمو االقتصادي

                           االقتصادية بغية كفالة تقليص                          لألسر اليت تعاين من الضائقة         دعمها       بتعزيز                         توصي اللجنة الدولة الطرف  -   ٥٧٢
                                                                                               وطأة الفقر ومحاية األطفال من األثر السليب للضائقة االقتصادية على منوهم وذلك بتوفري املساعدة املالية وغري 

                                                                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون املتعلق باخلدمات االجتماعية             .                   املالية لتلك األسر  
  .                                                     ام امليثاق االجتماعي األورويب املتعلقة برعاية الطفل واألسرة                       والنظر يف مسألة قبول أحك
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  التعليم والترفيه واألنشطة التثقيفية-٧
 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                          التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان

               ليم يف الفترة                                              املتعلق بالتعليم واستراتيجية الدولة للتع      )     ٢٠٠٣ (                                            تالحـظ اللجنة بتقدير اعتماد قانون عام         -   ٥٧٣
                                                                           إال أهنا تالحظ بقلق ارتفاع عدد األطفال الذين مل يتسجلوا يف املدارس أو               .                      وبـرنامج تنفيذها       ٢٠١٢-    ٢٠٠٣
   أو  /                                                                                                          كما يساورها القلق من أن التمييز ميارس فيما يتعلق باالستفادة من التعليم يف حق األقليات اإلثنية و                  .       تركوها

                                                                    فال املهمشني، مبن فيهم األطفال املعوقون، واألطفال املنتمني إىل األسر                                                    الوطنية، وال سيما الغجر، وأن فئات األط      
               وعالوة على ذلك،   .                                                                                   املستضعفة اجتماعيا واقتصاديا يواجهون صعوبات يف احلصول على فرص االلتحاق باملدارس        

  .                                                                             تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة عدد األطفال الذين يلتحقون بالتعليم قبل سن الدراسة

  :                       اللجنة الدولة الطرف بأن     توصي  -   ٥٧٤

                          من االتفاقية، وخباصة فيما   ٢٩   و  ٢٨                                                     تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التنفيذ التام للمادتني   ) أ ( 
                                                          أي أطفال الغجر ومن يعانون من الفقر واألطفال املعوقني          (                                       ً            يـتعلق باألطفـال املنتمني إىل أشد الفئات ضعفاً          

  ؛ )     وغريهم

        بغية                     وبرنامج تنفيذها      ٢٠١٢-    ٢٠٠٣                            الدولة للتعليم يف الفترة                 استراتيجية                تواصـل حتسني      ) ب ( 
  ؛ "             املدرسة للجميع "                                                 كفالة التنفيذ الفعال للمبادئ الكامنة وراء مبادرة 

                                                                   حتسن كفاءة نظام التعليم، وتويل عناية خاصة ملعدالت ترك الدراسة املرتفعة؛  ) ج ( 

                                    ر اليت تواجه خماطر كي يتسىن هلؤالء                                                           تعزز دعمها ألطفال اجملتمعات الريفية واألقليات واألس        ) د ( 
                         األطفال االلتحاق بالدراسة؛

                                                                                     تكفـل وجود متخصصني يف علم التربية االجتماعية وأخصائيني اجتماعيني يف مجيع املدارس                 ) ه ( 
                                                                                                           لديهـم مهارات خاصة يف العمل مع األطفال املنتمني إىل أشد الفئات ضعفا ومع األطفال الذين يعانون من                  

                      ية واضطرابات يف النمو؛             اضطرابات عاطف

  ِّ                                                                                     حتسِّن فرص االستفادة من التعليم قبل املدرسي يف سائر أحناء البلد، مبا يشمل األطفال الذين          ) و ( 
  .                       يعيشون يف املناطق الريفية

                                 يف املدارس واسع االنتشار، وال سيما يف   )        التعنيف (                                                  وتالحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير اليت تفيد أن العنف  -   ٥٧٥
  .     تالميذ        أوساط ال
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                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية شاملة ملواجهة ثقافة العنف وما يرتبط هبا من                  -   ٥٧٦
                                                    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم الربامج          .                                                     مسـتويات التعنيف املرتفعة يف أوساط أطفال املدارس       

                                        الثقايف يشارك فيها مجيع األطفال بغية منع                                                                    واألنشطة الكفيلة خبلق بيئة قوامها التسامح والسلم وتفهم التنوع        
  .                                                التعصب والتعنيف والتمييز يف املدارس ويف اجملتمع عموما

                                        أسباب الراحة والترفيه واألنشطة التثقيفية

                                                                                                          تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعر االهتمام الكايف حلقوق الطفل يف الراحة والترفيه واملشاركة                 -   ٥٧٧
                            كما يساور اللجنة القلق إزاء   .                                                                 طة الترفيهية املناسبة لسنه وحرية املشاركة يف احلياة الثقافية والفنية             يف اللعب واألنش

  .                                                               ضخامة كم العمل املدرسي، وهو ما يسبب الضغط والتوتر يف صفوف التالميذ

          لألطفال،                                              من العناية ملسألة ختطيط أنشطة ترفيهية وثقافية             بإيالء ما يكفي                         توصي اللجنة الدولة الطرف  -   ٥٧٨
                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف مبزيد تطوير تدأب على إقامة    كما  .     ً                                      آخـذةً يف االعتـبار منوهم البدين والنفسي       

      وعالوة   .                                                                                                       أنشـطة ما بعد فترة الدراسة جلميع األطفال وختصيص األموال الكافية من امليزانية لتنفيذها بفعالية              
                                          ج املدرسية بغرض ختفيف مستوى الضغط على                                                                  عـلى ذلـك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض الربام         

  .                                 التالميذ ومساعدهتم على مواجهة آثاره

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

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

                 وملتمسو اللجوء       الالجئون        األطفال

    كما   .                                                                    استقبال أسر الالجئني وخباصة طاليب اللجوء من األطفال يف ليتوانيا                                      يساور اللجنة قلق إزاء ظروف     -   ٥٧٩
                                                                                                                     أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد أن طاليب اللجوء من األطفال يتعرضون لالحتجاز ويتقامسون مرافق                 

  .                              االحتجاز مع املهاجرين بدون أوراق

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٥٨٠

                                                                     دابري عاجلة لتحسني ظروف استقبال أسر الالجئني وخباصة طاليب اللجوء من األطفال        تتخذ ت   ) أ ( 
                                                                     توفري خدمات الرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال الذين يعانون من                                                    يف ليتوانـيا باعـتماد مجلة أمور منها         

  ؛                                                                          الصدمات واألطفال الوافدين من مناطق الرتاعات املسلحة، وحتسني ظروف مرافق االستقبال

                                                                          تكفل عدم احتجاز طاليب اللجوء من األطفال، مبن فيهم األطفال املنفصلون عن آبائهم؛  ) ب ( 

                                                                                         تضـع برامج لتدريب الشرطة وحرس احلدود والقضاة يف الدولة الطرف فيما يتعلق مببادئ                ) ج ( 
                   االتفاقية وأحكامها؛
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              ة األطفال غري              بشأن معامل   )     ٢٠٠٥ ( ٦                                                           تـويل العـناية الواجـبة لتعلـيق اللجنة العام رقم              ) د ( 
   ).CRC/GC/2005/6 (                                                       املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عن آبائهم خارج بلداهنم األصلية 

َ                              كمـا يسـاور اللجنة قلق من أن احلاصلني على ُرخص اإلقامة املؤقتة، مبن فيهم األطفال، ُيحَرمون من                   -   ٥٨١   ُ                                   ُ                                       
  . ُ   َّ                            ُيقدَّم خالهلا الدعم بغرض االندماج                                                              االستفادة من نظام الرعاية االجتماعية مبجرد انقضاء فترة السنتني اليت

                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمني االستفادة من ضمانات الرعاية االجتماعية املالئمة جلميع األطفال  -   ٥٨٢
  .                                           الالجئني، بصرف النظر عن وضعهم القانوين يف البلد

                         االستغالل واالعتداء اجلنسيان

                                                        ا مت اإلبالغ عنه من حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال                                                          تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء تزايد عدد م          -   ٥٨٣
  .                 واالستغالل اجلنسي هلم

                            االعتداء اجلنسي على األطفال                                                                           حتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة             -   ٥٨٤
  :                                واملراهقني وذلك باعتماد وسائل منها

                                          ة وامتالك من يستمعون إليهم للمؤهالت الالزمة؛                                        احلرص على تسجيل شهادات األطفال بطريقة مالئم  ) أ ( 

                                                                         جعل منع العنف واالعتداء اجلنسي مادة إجبارية يف مجيع برامج التدريب ذات الصلة؛  ) ب ( 

                                                                              إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب االعتداء اجلنسي على األطفال وطبيعته ومدى انتشاره؛  ) ج ( 

                    كفالة متابعة اجلناة؛  ) د ( 

                                                                                   د، مبا يف ذلك توفري ما يكفي من املوارد املالية، لتقدمي الرعاية والعالج البدين                           تعزيـز اجلهو      ) ه ( 
                                                                       والنفسي التام وإمكانية إعادة إدماج األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي يف اجملتمع؛

                                             توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال                                            إيالء العناية الواجبة ملبادئ األمم املتحدة ال    ) و ( 
   ).  ٢٠ /    ٢٠٠٥                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    (                       ايا اجلرمية والشهود عليها  ضح

                               بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم

                                                ملنع ومراقبة االجتار باألشخاص والتعديالت اليت           ٢٠٠٨-    ٢٠٠٥                                         إن اللجـنة، إذ ترحب بربنامج الفترة         -   ٥٨٥
ِ         ً                                            أُدِخلت مؤخراً على قانون العقوبات الوطين، تعرب عن قلقها                                               إزاء املعلومات اليت تفيد باستمرار تعرض عدد كبري  ُ 

  .                                               سنة، وخباصة املراهقات، لالجتار بغرض االستغالل اجلنسي  ١٨                               من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

        ألغراض                                                    بتعزيز جهودها من أجل كشف ومنع ومكافحة االجتار باألطفال                          توصي اللجنة الدولة الطرف -  ٨٦ ٥
                                                                     ن األغراض، وذلك باعتماد وسائل منها إجراء دراسات لتقييم طبيعة املشكل                               االستغالل اجلنسي وغري ذلك م    

  :                                           وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  .                                   وحجمه وختصيص ما يكفي لذلك من املوارد
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                                                                                         توفر التدريب الكايف واملنهجي جلميع فئات العاملني اليت يعنيها األمر، وخباصة ملسؤويل إنفاذ القانون؛  ) أ ( 

   ِّ                                                                                            تنظِّم محالت لتوعية األطفال واآلباء وغريهم ممن يرعون األطفال بغية منع ما لـه صلة باألطفال                 ) ب ( 
                                                                                      من اجتار واستغالل جنسي وتصوير إباحي، وحتسيس املسؤولني الذين يعملون مع ضحايا االجتار ولصاحلهم؛

                                                  تنظر يف مسألة إنشاء مركز عمومي لرعاية ضحايا االجتار؛  ) ج ( 

                                                                                 ما يكفي من برامج املساعدة والتعايف النفسي واالجتماعي وإعادة اإلدماج لألطفال                   توفـر     ) د ( 
   ين                                                            لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر                    ً    أو االجتار وفقاً     /                          ضـحايا االستغالل اجلنسي و    

  .    ارية                                          املعنيني مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جت            األول والثاين         العامليني 

                  إدارة قضاء األحداث

                                                                                                     إن اللجـنة، إذ ترحب جبميع اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سياق برنامج إصالح قضاء األحداث                  -   ٥٨٧
                                                                                                              إلدخـال تغـيريات إجيابـية على نظامها اخلاص بقضاء األحداث، تعرب عن قلقها إزاء انعدام حماكم هبا قضاة                   

  .                                                           امني يفتقرون إىل التدريب املناسب يف جمال تطبيق االتفاقية                                                     متخصصـون يف قضاء األحداث وكون القضاة واحمل       
  .                             ُ                                                                               كمـا تأسـف اللجنة لكون األطفال ُيحتجزون لفترة طويلة يف خمافر الشرطة ومراكز االحتجاز قبل حماكمتهم                

                                                                                                                  وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق من أنه مل ترد أي إشارة واضحة إىل بديل للحرمان من احلرية فيما يتصل                    
  .                                                  تدابري تقومي السلوك املشار إليها يف تقرير الدولة الطرف ب

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها من أجل املواءمة التامة إلدارة قضاء األحداث               -   ٥٨٨
                                                      ، ومع غريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء            ٣٩    و   ٤٠    و   ٣٧                                        مـع أحكـام االتفاقية، وخباصة املواد        

  )     بيجني       قواعد   (                                                                   قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                     يف ذلك                 األحـداث، مبا  
                     وقواعد األمم املتحدة      ،   ) ة                       مبادئ الرياض التوجيهي   (                                                        ومـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث          

  ،                            طفال يف نظام العدالة اجلنائية                                       ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باأل  ،          من حريتهم       اجملردين              حلماية األحداث 
  ، CRC/C/46 (                قضاء األحداث                                                                                  والتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن            

  :                                                        ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص بأن   ).    ٢٣٨-   ٢٠٣        الفقرات 

                                            تنشئ حماكم لديها قضاة متخصصون يف قضاء األحداث؛  ) أ ( 

           ً       ً                                                                         توفـر تدريـباً منهجـياً يف جمال حقوق الطفل واحتياجاته اخلاصة للقضاة وجمالس من تقل                  ) ب ( 
                                         سنة، وموظفي السجون واملرشدين االجتماعيني؛  ١٨           أعمارهم عن 

َ                              تكفل أال ُيحَرم من تقل أعمارهم عن          ) ج (                                 ّ                    سنة من احلرية إال كإجراء أخري وأالّ يدوم ذلك            ١٨        ُ  
                   إال ألقصر فترة ممكنة؛

                                                                          ص على أن يبقى األطفال احملرومون من حريتهم على اتصال دائم مع أسرهم وهم يف نظام   حتر  ) د ( 
             قضاء األحداث؛
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          ً      ً                                                                             تنشـئ نظاماً عملياً يتيح إجراءات بديلة للحرمان من احلرية، مثل اإلخضاع للمراقبة، أو                  ) ه ( 
  .                                               الوساطة، أو خدمة اجملتمع أو األحكام املعلقة التنفيذ

  املتابعة والنشر-٩

     ابعة   املت

                                                                                            توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لكفالة التنفيذ الكامل هلذه التوصيات      -   ٥٨٩
                                                                                                                باعـتماد مجلة من اإلجراءات منها إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة واهليئات النيابية واجملالس البلدية، عند                

  .              ت إضافية بشأهنا                                                  االقتضاء، لكي تنظر فيها يف الوقت املناسب وتتخذ إجراءا

      النشر

                                                                                                     توصـي اللجـنة كذلـك بإتاحة التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف والردود اخلطية اليت قدمتها                 -   ٥٩٠
                                                       اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع بلغات البلد وعرب وسائل   )                املالحظات اخلتامية (                    والتوصيات ذات الصلة 

                                        ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب                   لعامة اجلمهور     نت             شبكة اإلنتر   )                          على سبيل املثال ال احلصر     (      تشمل  
 .                                                           بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها ،                    وفئات املهنيني واألطفال

 القادمالتقرير  -١٠

                                    املوعد احملدد مبوجب االتفاقية لتقدمي            القادم                      تقريرها الدوري        تقدمي                                   تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل        -   ٥٩١
                                                   وينبغي أن يدمج هذا التقرير التقريرين الدوريني         .     ٢٠٠٩       فرباير   /       شباط   ٢٨                                  الـتقرير الـدوري الرابع، أي       

                                اللجنة أن تقدم الدولة الطرف             وتتوقع  ) CRC/C/118            الوثيقة       انظر (         صفحة      ١٢٠                             الثالث والرابع وأال يتعدى     
  .                    ما تنص عليه االتفاقية                                   تقاريرها كل مخس سنوات بعد ذلك، وفق

 أذربيجان: ت اخلتاميةاملالحظا

      ١١٠٦    و     ١١٠٤               يف جلستيها    (CRC/C/83/Add.13)                                                   نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين ألذربيجان         -   ٥٩٢
      ١١٢٠                    ، واعتمدت يف اجللسة       ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٩                ، املعقودتني يف     )1106    و CRC/C/SR.1104        انظـر    (

  .               اخلتامية التالية          ، املالحظات     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧          املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

                                                                                                           ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وبردودها اخلطية على املسائل اليت أثارهتا اللجنة يف                -   ٥٩٣
                                                                            َّ                        قائمتها وباحلوار البناء الذي جرى مع وفد رفيع املستوى من أذربيجان، األمر الذي مكَّن اللجنة من تكوين فكرة 

  .             ل يف ذلك البلد                  واضحة عن حالة الطف



CRC/C/41/3 
Page 120 

 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

               ً                                                                                            حتـيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد العديد من التدابري على صعيد التشريعات والربامج بغرض تنفيذ                 -   ٥٩٤
  :                  االتفاقية، مبا يف ذلك

    ٢٢                                      ليم والتدريب يف جمال العمل مع األطفال، يف                                         برنامج الدولة حلماية حقوق الطفل وحتسني التع  ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٠      يوليه  /   متوز

  ،     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢١   يف    "                                           املتعلق مبخصصات الدولة للمعونة االجتماعية     "         القانون    ) ب ( 
  .                                         الذي يوفر إعانات شهرية لألسر املنخفضة الدخل

  :                                   كما تود اللجنة الترحيب بالتصديق على -   ٥٩٥

                                    باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         قني                             التفاقية حقوق الطفل املتعل             الختياريني               الربوتوكولني ا   ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب ٣    يف                                                        ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و

  ؛    ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١١                                                               االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف   ) ب ( 

                                                 حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات               بشأن    ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ٣٠     ، يف    عليه             فورية للقضاء 

               على الصعيد                                        محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين              بشأن       ١٩٩٣         لعام     ٣٣     رقم                   اتفاقـية الهاي      ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٢         الدويل، يف 

      املكمل                                       االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،        ومعاقبة            ملنع وقمع     ٢٠٠٠             بروتوكول عام     ) ه ( 
  .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣٠    ، يف                                                   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                                 ً       كاراباخ اليت تقع داخل أراضي أذربيجان وال ختضع فعلياً     -                             حلالة اخلاصة ملنطقة ناغورنو                    تالحظ اللجنة ا   -   ٥٩٦
  .                                                            فإن املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف تلك املنطقة جد حمدودة-          وبالتايل -                     لسيطرة الدولة الطرف، 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (

                       التوصيات السابقة للجنة

CRC/C/15/Add.77 (                                                                                  تالحظ اللجنة بارتياح أن بعض دواعي القلق والتوصيات اليت أوردهتا يف الوثيقة              -   ٥٩٧

  ِ     عوِلجت   ) CRC/C/11/Add.8 (                                             عند نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف          )     ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران   ١٧        املؤرخة  
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  مل                                                               غري أهنا تأسف لكون جمموعة أخرى من دواعي قلقها وتوصياهتا             .                                          اذ تدابري تشريعية وإدارية وتدابري أخرى        باخت
َ                              ِ         ً             تلَق من االهتمام القدر الكايف أو عوِلجت جزئياً فقط                                                                     ، وال سيما ما تعلق منها باملخصصات من امليزانية وأطفال            

  . ث                                                  الشوارع واحلالة العامة لصحة الطفل وإدارة قضاء األحدا

                                                                                          وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة ما مل يتم تنفيذه بعد من التوصيات  -   ٥٩٨
                                                                                                           الـواردة يف املالحظـات اخلتامية للتقرير األويل وملعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية                

  .                     بالتقرير الدوري الثاين

          التشريعات

                                                                                       جنة القلق ألن العديد من التدابري التشريعية املتخذة بغرض االمتثال ملبادئ االتفاقية وأحكامها مل          ينتاب الل -   ٥٩٩
  .                             ً     ً  أو الدعم املايل لتنفيذها تنفيذاً تاماً /ُ   َّ                          ُيوفَّر هلا ما يكفي من اآلليات و

      وتوفر                                                                                                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل عملية مطابقة قوانينها ملبادئ االتفاقية وأحكامها               -   ٦٠٠
  .                                                                                            مجيع الوسائل الالزمة للتنفيذ الفعال لتشريعاهتا، مبا يف ذلك املوارد املالئمة من امليزانية وآليات الرصد

        التنسيق

ِ                  تالحظ اللجنة أن اجمللس الوطين لتنسيق شؤون الطفل داخل وزارة الشباب والرياضة والسياحة أوِكلت               -   ٦٠١                                                                                   
    ً                                  ممثالً للمنظمات غري احلكومية املهتمة        ٣٠                       ل، وترحب مبشاركة حنو                                                   إليه مهام تنسيق مجيع األنشطة املتعلقة بالطف      

          كما تالحظ    .                                                                ولكنها تشعر بالقلق ألن اجمللس مل يفرز حىت اآلن نتائج ملموسة            .                              بقضـايا الطفل يف ذلك اجمللس     
           نشطة احمللية                                    ُ َّ                                                       اللجنة وجود اللجان املعنية بشؤون القُصَّر اليت تتمتع ببعض صالحيات التنسيق والرصد فيما يتعلق باأل

                                                                                                     يف جمال رفاه الطفل، ولكنها تشعر بالقلق فيما خيص العالقة القائمة بني ما تقوم به من أنشطة التنسيق وبني أنشطة 
  .                            اجمللس الوطين لتنسيق شؤون الطفل

                                                                                                 وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجمللس الوطين لتنسيق شؤون الطفل ومتكينه حىت يستطيع أن                -   ٦٠٢
                                     وتوصي الدولة الطرف كذلك بتوفري املوارد   .                                              ة واليته يف جمال تنسيق مجيع األنشطة املتعلقة بالطفل           يؤدي بفعالي

                                                                                ُ َّ                               البشرية واملالية الكافية والتدريب املنهجي يف جمال قضايا الطفل للجان املعنية بشؤون القُصَّر لكي يتسىن هلا                
                                      لس الوطين لتنسيق شؤون الطفل وأداء                                                                          تنسـيق ورصـد األنشطة على الصعيد احمللي بالتعاون الوثيق مع اجمل           

  .                    مهامها األخرى بفعالية

                  خطة العمل الوطنية

                                              ً      ً      ً      ً                                           إن اللجنة، إذ تالحظ أن الدولة الطرف وقعت برناجماً قطرياً جديداً تابعاً ملنظمة األمم املتحدة للطفولة                 -   ٦٠٣
        املتعلقة                 بتنفيذ السياسات                   خطة العمل اخلاصة     ١٩٩٩               ً         وأهنا وقعت أيضاً يف عام     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥       للفترة   )          اليونيسيف (

  .                                                                                                 بالشباب، تشعر بالقلق يف واقع األمر لالفتقار إىل استراتيجية شاملة وجيدة التنظيم لتنفيذ االتفاقية حىت اآلن
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                                      ِّ                                                              وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفِّذ خطة عمل وطنية خاصة بالطفل قوامها الشمولية                 -   ٦٠٤
                                                                التفاقية وأحكامها وتأخذ يف االعتبار، ضمن مجلة أمور، الوثيقة                                                     وجـودة التنظـيم هتدف إىل إعمال مبادئ ا        

  .     ٢٠٠٢      مايو   /                                                           اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية يف أيار          "                 عامل صاحل لألطفال   "                  اخلتامية املعنونة   
  .          مل الوطنية                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتخصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطة الع

             الرصد املستقل

                                 ولكنها تشعر بالقلق يف واقع األمر     ٢٠٠١                                                       ترحـب اللجنة بإنشاء ديوان املظامل جلمهورية أذربيجان عام    -   ٦٠٥
  .                                                          لالفتقار إىل هيئة متخصصة مسؤولة عن رصد تنفيذ االتفاقية حىت اآلن

      ً       ً        ً          مفوضاً معروفاً أو قسماً أو                                                                            وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل من بني مكونات ديوان املظامل            -   ٦٠٦
                      املتعلق بدور املؤسسات  ٢              ً                         ً                                    شعبة يعىن حتديداً مبسؤولية حقوق الطفل، آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم 

                 وعالوة على ذلك،      ). CRC/GC/2002/2 (                                                                الوطنـية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل           
                                                                       ارد البشرية واملالية وأن يعاجل الشكاوى الواردة من األطفال بطريقة تراعي             ُ   َّ                          ينـبغي أن ُيزوَّد مبا يكفي من املو       

  .                                  ً                                                               مشاعرهم وتتسم بالسرعة وأن يوفر سبالً لالنتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل اليت تنص عليها االتفاقية

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                              كفاية املخصصات من امليزانية لشؤون الطفل                                                                    تعيد اللجنة اإلعراب عما سبق أن أبدته من قلق إزاء عدم           -   ٦٠٧
                                        ً                           كما تالحظ أن قضايا حقوق الطفل انعكست جيداً يف ورقة استراتيجية الدولة   .                                ولتنفيذ مبادئ االتفاقية وأحكامها

ِ                                                      الطرف للحد من الفقر ولكن هذا األمر مل يفِض إىل ختصيص ما يكفي لـه من االعتمادات يف امليزانية الوطنية                                       .  

                من االتفاقية    ٤                                   ً     ً                                         اللجـنة الدولة الطرف بأن تعري اهتماماً خاصاً ملسألة التنفيذ التام للمادة                      وتوصـي    -   ٦٠٨
  "                                                      مواردها املتاحة، وحيث ما يلزم، يف إطار التعاون الدويل       ...                 إىل أقصى حدود     "                             وذلـك بـأن متنح األولوية       

                        اعية والثقافية، وخباصة                                                                                   لقضـية رصد خمصصات من امليزانية لكفالة إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتم           
  .                                       ً األطفال املنتمني إىل الفئات احملرومة اقتصادياً

            مجع البيانات

                                                                                                             تالحـظ اللجنة بقلق أن عملية جتميع اإلحصاءات املتعلقة بالطفل تعاين من نقص يف التنسيق وانتظام اجلمع، وال سيما         -   ٦٠٩
  .          ً                              دين داخلياً واألطفال الالجئني واألطفال اجلاحنني                              ً                         ما يتعلق بأشد فئات األطفال ضعفاً، أي األطفال املعوقني واملشر

                                       ً     ً                                                        وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً شامالً جلمع البيانات املتعلقة جبميع جماالت االتفاقية                -   ٦١٠
  .                                                              بطريقة تتيح تصنيفها حبسب أمور منها الفئات اليت حتتاج إىل محاية خاصة

             نشر االتفاقية /       التدريب

ِ                     باملعلومات اليت تفيد بأن االتفاقية ُترِجمت إىل اللغة األذيرية وُنِشرت على نطاق واسع            ترحب اللجنة  -   ٦١١  ُ                      ِ   ُ                                .  
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                                                                                                  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة نشر االتفاقية مع إيالء اهتمام خاص لنشرها يف أوساط                -   ٦١٢
                    دريب وتوعية كافيني                                                                                          الفئات املستضعفة، أي األقليات اإلثنية أو اللغوية، ومواصلة جهودها من أجل توفري ت            
  .                                                                      ومنتظمني للفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ولصاحلهم، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                                    تالحـظ اللجنة أن عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية اليت تعمل                  -   ٦١٣
                                          وترحب باملعلومات اليت تفيد بأن إجراءات        .      ً                               هائالً يف السنوات القليلة املاضية           ً                       ً     مباشرةً مع األطفال، شهد ارتفاعاً    

            ً               كما حتيط علماً بوجود الفريق   .                                      ً                               التسجيل جرى تبسيطها، وهو ما أتاح قدراً أكرب من السالسة يف عملية التسجيل
                        دولية واهليئات احلكومية                                                                                       االستشاري القطري الذي يعمل من أجل التواصل بني املنظمات غري احلكومية احمللية وال            

  .                                                       اليت تعمل لصاحل الطفل، ولكنها قلقة ألن أداءه ملهمته غري فعال

                                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ختفيف األعباء اإلدارية فيما يتعلق بتسجيل املنظمات غري               -   ٦١٤
  .                             واملوارد ليؤدي مهمته بفعالية                                                                        احلكومية وتعزز التعاون معها وتزود الفريق االستشاري القطري مبا يلزم من الدعم

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                                                           ينـتاب اللجـنة قلق إزاء املواقف املتسمة بالتمييز حيال فئات معينة من األطفال مثل األطفال املعوقني                  -   ٦١٥
  .     اإليدز /                             ملصابني بفريوس نقص املناعة البشري                              ً                          واألطفال الالجئني واملشردين داخلياً وأطفال الشوارع واألطفال ا

                                                                                      من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل اعتماد              ٢     ً            ووفقـاً للمادة     -   ٦١٦
  .                                                                                                      استراتيجية شاملة قوامها روح املبادرة للقضاء على التمييز على أية أسس ضد مجيع الفئات املستضعفة يف أحناء البلد

                                                                                              طلب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري القادم بشأن التدابري والربامج املتصلة                   كما ت  -   ٦١٧
                                              لإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف مؤمتر عام                                                         ً             باتفاقـية حقـوق الطفل اليت اختذهتا الدولة الطرف استجابةً           

                          صل بذلك من تعصب، وأن تأخذ                                                                العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يت    ٢٠٠١
  . )             أهداف التعليم (            من االتفاقية   )  أ (  ٢٩      املادة         املتعلق ب   ١              ً                         يف االعتبار أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                                                           بيـنما تالحـظ اللجنة أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مدرج يف تشريعات الدولة الطرف، إال أهنا تشعر      -   ٦١٨
  .           ً                                                                    طبيقه دائماً على أرض الواقع، وخباصة فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل الفئات املستضعفة                  بالقلق ألنه ال جيري ت

                                                                                             اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل كفالة فهم مبدأ مصاحل الطفل الفضلى                       وتوصـي    -   ٦١٩
                       لقضائية واإلدارية، ويف                                                                                         بصـفة عامة وإدماجه وتطبيقه بالشكل الالئق يف مجيع أحكام القانون ويف القرارات ا             

  .                                            املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا أثر على الطفل
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                  احترام آراء الطفل

                                                     حيمي حق الطفل يف التعبري عن رأيه وأنه من الالزم            )   ٥٢       املادة   (                                         بيـنما تالحظ اللجنة أن قانون األسرة         -   ٦٢٠
                                         اءات القضائية واإلدارية اليت متسهم، إال                                 سنوات أو أكثر يف اإلجر       ١٠                                          االستماع إىل آراء األطفال عندما يبلغون       

                                                     وينتاهبا القلق كذلك إزاء عدم وجود أي برامج أو           .                                                               أهنـا تشعر بالقلق إزاء عدم إعمال هذا احلق بالقدر الكايف          
  .                                                                                           آليات خاصة تتيح مشاركة األطفال وإشراكهم يف احلوار االجتماعي ويف املناقشات بشأن احتياجاهتم ومشاكلهم

                من االتفاقية     ١٢                                                                        جنة ببذل جهود إضافية لكفالة إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املادة                      وتوصي الل  -   ٦٢١
                                                                                         وذلـك، عـلى وجـه اخلصوص، مبنح الطفل فرصة فعالة تراعي مشاعره لإلعراب عن آرائه يف اإلجراءات     

              رعاية البديلة                                                                                                القضـائية واإلدارية اليت متسه، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة بإجراءات اإليداع يف مؤسسات ال              
                                                                             وعالوة على ذلك، ينبغي التشديد بوجه خاص على حق كل طفل يف املشاركة يف                .                       ومبراجعة هذه اإلجراءات  

                                                       ً                                                 األسـرة ويف املدرسـة ويف املؤسسـات واهليئات األخرى ويف اجملتمع عموماً، مع إيالء عناية خاصة للفئات                  
                                              الزم إىل الربامج ذات الصلة املدرجة يف برنامج                                                                    املستضـعفة واألقليات باعتماد إجراءات منها تقدمي الدعم ال        

  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                        اليونيسيف القطري للفترة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

                                                                                                     ترحـب اللجـنة جبهود الدولة الطرف من أجل حتسني عملية تسجيل املواليد، مبا يف ذلك نزع الطابع                   -   ٦٢٢
             يف املائة من   ١٥                                                                                 املركزي عن خدمات التسجيل، ولكنها تظل قلقة ألن النظام احلايل لتسجيل املواليد ال يشمل حنو 

  .                                                                                           وتشعر اللجنة كذلك بقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن بعض شهادات امليالد قد حتتوي على بيانات خاطئة  .       األطفال

                                            وتنفيذ نظام ال مركزي فعال لتسجيل املواليد وأن                                            وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وضع    -   ٦٢٣
                                                                           ً                                  تتخذ تدابري أخرى لتيسري عملية التسجيل، وخباصة فيما يتعلق مبواليد املشردين داخلياً، وذلك باعتماد مجلة               
                                                                                                      إجراءات منها وضع حد ملمارسة فرض رسوم غري رمسية بغرض إمتام تسجيل مجيع األطفال يف الدولة الطرف                 

                                                                                        كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب دقة شهادات امليالد وتكفل تنفيذ القانون               .     ٢٠١٠           حبلول عام   
  .                 املنطبق يف هذا اجملال

                           احلصول على املعلومات املناسبة

                                                                                               تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء انعدام تشريعات تتعلق مبقدمي خدمة اإلنترنت وبتعرض األطفال للعنف         -   ٦٢٤
  .              اصة عرب اإلنترنت                            والعنصرية واملواد اإلباحية، وخب

                                                                                                           وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تواصل اختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك اعتماد التشريعات                   -   ٦٢٥
                                                                                                                     املالئمة، حلماية األطفال بفعالية من التعرض للعنف والعنصرية واملواد اإلباحية عرب تكنولوجيا اهلاتف النقال وأشرطة               
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                                     كما تقترح اللجنة أن تضع الدولة الطرف   .                                      الوسائل التكنولوجية، مبا يف ذلك اإلنترنت                          الفيديو، واأللعاب وغريها من 
                                                                                                              بـرامج واستراتيجيات الستخدام تكنولوجيا اهلاتف النقال وإعالنات الدعاية يف وسائط اإلعالم واإلنترنت كوسائل              

  .                 تضر مبصلحة الطفل                                                                     لزيادة التوعية يف أوساط األطفال واآلباء على حد سواء باملعلومات واملواد اليت

                                                                            حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

         ً        سنة كثرياً ما      ١٨                                                                                         تشـعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن                -   ٦٢٦
                                             ام األوىل من احتجازهم يف خمافر الشرطة قبل                                                                         يتعرضـون لـلمعاملة السيئة، وخباصة حلظة توقيفهم أو خالل األي          

  .                                         ً                                                       حماكمتهم، وأن األطفال املودعني يف املؤسسات كثرياً ما يقعون ضحايا للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية واملهينة

                                                                                                    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وحظر مجيع أشكال التعذيب أو                 -   ٦٢٧
                                                                                            املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة يف مجيع األوساط، مع إيالء اهتمام خاص                              غـريه من ضروب     

                                                   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري حتقيقات          .                                                   إلدارة قضـاء األحـداث ومؤسسات الرعاية البديلة       
                 ناة إىل العدالة                                                                                             مستفيضـة يف مجـيع ادعـاءات التعذيب وإساءة املعاملة وأن حترص على اإلسراع بتقدمي اجل               

                            ً                                                                      وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفري ما يكفي من برامج إعادة التأهيل والتعايف لضحايا                 .         وحماكمتهم
  .             تلك االنتهاكات

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                مسؤوليات األبوين

                                                                                                           تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم كفاية الدعم املقدم إىل األسر احملرومة وما يترتب على ذلك من أن األطفال                   -   ٦٢٨
                                                       وينتاب اللجنة كذلك قلق ألن عدد رياض األطفال، رغم           .     ً                                              كـثرياً ما جتربهم الظروف على االنفصال عن آبائهم        

                                  يف باكو، آخذ يف االخنفاض وأهنا ال تستويف   "                   منظمة إنقاذ األطفال "                            بيل قرية األطفال اليت أقامتها                 مـبادرات من ق   
  .                                                  املعايري املالئمة، مبا فيها تلك املتعلقة بالصحة والنظافة

                                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم الدعم الكايف إىل األسر احملرومة، مبا يف ذلك خدمات املشورة  -   ٦٢٩
                                                               ً                              ف، وأن حتـرص على أال جيري فصل األطفال عن آبائهم ما مل يكون ذلك ضرورياً ويف مصلحتهم                           والتثقـي 

                                                                     وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع عدد خدمات             .                               الفضلى وألسباب قانونية واضحة   
  .                                                 رعاية الطفل وحتسن من نوعيتها، مبا يف ذلك رياض األطفال

                       الرعاية البديلة لألطفال

    ً                              فضالً عن إنشاء برنامج الدولة          ٢٠٠٠                                                                 ترحـب اللجنة باستحداث نظام الكفالة عرب قانون األسرة لعام            -   ٦٣٠
                                                                                                                   لتنشـئة األطفال خارج مؤسسات الرعاية وللرعاية البديلة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء العدد املرتفع من األطفال                
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                                ألن مؤسسات الرعاية تكاد تشكل                          كما يساورها القلق       ).   ٢٠     ٠٠٠         وهو حنو    (                               املودعـني يف مؤسسات الرعاية،      
                                                      ً                                                       اخلـيار الوحيد املتاح لألطفال املنتمني إىل األسر املستضعفة نظراً النعدام خدمات اجتماعية يف أذربيجان يشكل                

  :                                                وعالوة على ذلك، ينتاب اللجنة القلق لألسباب التالية  .                  اجملتمع احمللي إطارها

                            سات الرعاية تتسم ببطء شديد؛                                        أن عملية وضع حد هنائي لظاهرة اإليداع يف مؤس  ) أ ( 

                                                                                           أن شـروط توفـري املستوى الالئق من احلماية والرعاية والتعليم ألطفال مؤسسات الرعاية غري              ) ب ( 
                               مستوفاة يف مؤسسات الدولة الطرف؛

                                                                                                 أن التشـريعات الوطنية ال تتضمن أي بند يتعلق باملراجعة الدورية لقرارات إيداع األطفال يف                 ) ج ( 
                مؤسسات الرعاية؛

َ                           ً                                                    أن األطفـال عندما يوَدعون يف مؤسسات الرعاية نادراً ما يبقون على اتصال بآبائهم وال يتم                  ) د (                    
                                         إطالعهم بصفة دائمة على أماكن وجود آبائهم؛

  .                                       ً                                    أن األطفال احملرومني من الرعاية األبوية كثرياً ما يقعون ضحايا ملختلف أشكال االستغالل    ) ه ( 

                     لتنشئة األطفال خارج                                              أن تعتمد وتنفذ بالكامل برنامج الدولة                                            وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف ب        -   ٦٣١
               كما توصيها بأن   .                                                    وأن تشجع التدابري البديلة للتنشئة يف مؤسسات الرعاية                               مؤسسات الرعاية وللرعاية البديلة

    يها                                                                                          تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة متتع األطفال املوجودين يف مؤسسات الرعاية جبميع احلقوق اليت تنص عل
                                                                                                 االتفاقية وخباصة املستوى الالئق من احلماية والتعليم والرعاية الصحية وبقائهم على اتصال بأسرهم وخضوع    
                                                                                                         قرارات إيداعهم يف مؤسسات الرعاية للمراجعة الدورية بغرض إرجاعهم إىل أسرهم األصلية أو إيداعهم يف               

  .                                                  أشكال من الرعاية البديلة مشاهبة يف شكلها للوسط األسري

                               نف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة   الع

                                                                                       تشعر اللجنة بقلق ألن تعرض األطفال لإلمهال واإليذاء داخل األسر، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي، ال يزال  -   ٦٣٢
  :                                        وعالوة على ذلك، ينتاهبا قلق لألسباب التالية  .                 ميثل مشكلة مطروحة

                                           أن اإلطار التشريعي حلظر إيذاء األطفال غري كاف؛  ) أ ( 

                                                                                         أن اخلدمـات ال تكفي لتوفري هنج متكامل ومتعدد االختصاصات فيما يتعلق باألطفال ضحايا                ) ب ( 
           التجاوزات؛

  .       غري فعال  )                                  ُ َّ   اللجوء إىل املفوضني املعنيني بشؤون القُصَّر (                        أن إجراء الشكاوى القائم   ) ج ( 

  :                                              من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  ١٩               وعلى ضوء املادة  -   ٦٣٣
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                                                                               إجـراء دراسـة شاملة بشأن العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي، لتقييم مدى      ) أ ( 
                                             شيوع هذه االنتهاكات وأسباهبا ونطاقها وطبيعتها؛

                                                                دعم محالت التوعية والتثقيف الرامية إىل مكافحة العنف مبشاركة األطفال؛  ) ب ( 

                         االعتداء على األطفال يف مجيع                                                          تعزيـز الـتدابري الرامـية إىل تشـجيع اإلبالغ عن حاالت           ) ج ( 
  -                                                                                         مبا يف ذلك دور األيتام ومستشفيات األمراض النفسية واملدارس ومراكز احتجاز األحداث              -         املؤسسات  

                         ومالحقة مرتكيب هذه األفعال؛

                                                                                          توفـري الرعاية واملساعدة بغرض التعايف البدين والنفسي الكامل وإعادة اإلدماج االجتماعي              ) د ( 
  .  نف                لألطفال ضحايا الع

                                                                                                  ويف سياق دراسة األمني العام املعمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة املوجه                -   ٦٣٤
                                                                                                          إىل احلكومـات، تـبدي اللجنة تقديرها للردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف ومشاركتها يف املشاورة                

ِ                               اإلقليمـية ألوروبا وآسيا الوسطى اليت ُعِقدت يف سلوفينيا من             ُ               وتوصي اللجنة    .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ٧   ىل      إ  ٥                                 
              اجملتمع املدين،      شاركة                                                                باستخدام النتائج املتمخضة عن هذه املشاورة اإلقليمية من أجل العمل، مب             الدولة الطرف 

                                                                                                          عـلى كفالـة احلماية لكل األطفال من مجيع أشكال العنف البدين أو النفسي وخلق الزخم الختاذ إجراءات                  
  .       واإليذاء                                          االقتضاء، ملنع ومواجهة ذلك النوع من العنف      ، حسب                  ً ملموسة وحمددة زمنياً

                العقوبة البدنية

                                                                                                     تعـرب اللجنة عن قلقها لكون العقوبة البدنية، وإن كانت حمظورة يف املدارس واإلصالحيات، ال تزال                 -   ٦٣٥
َ                                             مشروعة يف البيت ومتاَرس على نطاق واسع يف اجملتمع كوسيلة تأديب مقبولة                   .  

                                                                         ولة الطرف بأن تضع وتنفذ بالكامل قوانني حتظر بشكل صريح مجيع أشكال                                  وتوصـي اللجـنة الد     -   ٦٣٦
                                          كما يتعني على الدولة الطرف إجراء محالت         .                                           لألطفال يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك البيت                           العقوبـة البدنية  

  .                                ً                                              للتوعية وتثقيف اجلماهري تشجع أشكاالً إسهامية وخالية من العنف لتنشئة الطفل وتربيته

 لصحة األساسية والرعاية خدمات ا-٥
 ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                                                                           إن اللجـنة، إذ تالحـظ الـتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد، مبا يف ذلك اعتماد قانون                     -   ٦٣٧
                                                                                    جات الصحية اخلاصة، تشعر بقلق إزاء النقص احلاصل يف املساعدة املقدمة إىل األطفال                                  األشـخاص ذوي االحتيا   

                                                                                                                احملـتاجني إىل الرعاية اخلاصة وإزاء القولبة والعزل االجتماعي لألطفال املعوقني اللذين يعودان بدورمها إىل عدم                
  .                                          وجود تشريعات كافية تضمن هلم املساواة يف احلقوق
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                                                                       قلق لكون األطفال املعوقني ال يلتحقون بالتعليم العادي ولعدم وجود هنج طيب متني                        كمـا تشعر اللجنة ب     -   ٦٣٨
  .                                ملعاجلة هذه املشكلة مبا ييسر إدماجهم

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٦٣٩

                        اليت اعتمدهتا اجلمعية                                                      القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                       أن تضمن تنفيذ      ) أ ( 
  ؛    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠           املتحدة يف            العامة لألمم

                                                                                        أن حترص على متكني األطفال املعوقني من ممارسة حقهم يف التعليم وتيسر إدماجهم يف نظام                 ) ب ( 
                التعليم العادي؛

  )                            أي املتخصصني يف جمال اإلعاقة     (                                                            أن تكـثف اجلهـود مـن أجل توفري ما يلزم من املهنيني                ) ج ( 
                                                                         لى الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اليت تستمد مقوماهتا                            واملوارد املالية، وال سيما ع  

                                          من اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء؛

  .                                                                 أن تواصل اجلهود الرامية إىل احليلولة دون هتميش األطفال املعوقني وإقصائهم  ) د ( 

                            الصحة وخدمات الرعاية الصحية

  :                                                    حظ جهود الدولة الطرف يف جمال الصحة، تعرب عن قلقها إزاء                إن اللجنة، إذ تال -   ٦٤٠

                                                                              النقص احلاصل يف االستفادة من اخلدمات الصحية ويف نوعيتها يف الدولة الطرف، وخباصة لألسر   ) أ ( 
                ً                        ً   احملرومة اقتصادياً والالجئني واملشردين داخلياً؛

                                       دولة الطرف، وال سيما يف مناطقها الريفية؛                                                  املعدل املرتفع للوفيات بني الرضع واألطفال واألمهات يف ال  ) ب ( 

  .                                                   مواطن الضعف يف نظام تسجيل الوفيات فيما يتعلق باألطفال  ) ج ( 

                                                                                               وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها يف جمال حتسني احلالة الصحية لألطفال من خالل                 -   ٦٤١
  :            إجراءات منها

                                         لصحية األساسية بغية وضع منوذج للرعاية                                                        تعزيز جهودها الرامية إىل إصالح نظام الرعاية ا         ) أ ( 
                                                                                الصحية األساسية متاح للجميع يركز على األسرة ويشمل تعزيز الصحة والوقاية من األمراض؛

                                                                    املعاجلة العاجلة ملسألة الوفيات بني الرضع واألطفال واألمهات يف أحناء البلد؛  ) ب ( 

ُ  َّ    ملتعلقة بتسجيل الوفيات بني الُرضَّع؛                                              ضمان التنفيذ التام ملعايري منظمة الصحة العاملية ا  ) ج (                              

                                                                                            طلـب املسـاعدة التقنـية يف هـذا اجملـال من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة                    ) د ( 
  .                    ومنظمة الصحة العاملية  )          اليونيسيف (
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            صحة املراهقني

     كذلك ُ           َ                                                                                   ُيقلـق اللجـنةَ ارتفاع عدد األطفال املدخنني والذين يستهلكون الكحول واملخدرات بانتظام و              -   ٦٤٢
  .                                                        انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي بكثرة يف أوساط الشباب

                                                                                          وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابري معاجلة انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف      -   ٦٤٣
   ر،                                                                                                      أوسـاط الشباب وأن تواصل براجمها اخلاصة بتحسني صحة املراهقني اليت ينبغي أن تركز، ضمن مجلة أمو                

                                                                                           على التغذية والتدخني وتعاطي الكحول وتعزيز أسلوب حياة صحي يف أوساط الشباب، على أن تأخذ الدولة 
   ).    ٢٠٠٣ (                                                 يف االعتبار تعليق اللجنة العام املتعلق بصحة املراهقني 

  .     رتفاع                                                                                      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن معدل االنتحار يف أوساط املراهقني آخذ يف اال -   ٦٤٤

                                                                                                     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل منع انتحار الشباب، مع تركيز خاص                 -   ٦٤٥
  .                                                 على توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية اخلاصة باملراهقني

             مستوى املعيشة

          ل الكامل                                                ً                                              تشعر اللجنة بالقلق لكون ظروف الفقر اليت متس أسراً عديدة حتد بشكل خطري من متتع األطفا                -   ٦٤٦
                                                           يف املائة من السكان يفتقرون إىل املاء الصاحل للشرب، ويشمل ذلك   ٤٠                                كما يقلقها أن ما يربو على         .         حبقوقهـم 

  .                                        ً األغلبية العظمى من الالجئني واملشردين داخلياً

                                                                                                      وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل                 -   ٦٤٧
                  ً                                                                              سر احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك تنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر والربامج اليت تستهدف أشد فئات      األ

                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف      .             ً                                                            األسر احتياجاً بغية ضمان حق مجيع األطفال يف التمتع مبستوى معيشي الئق           
  .                                                      على وجه اخلصوص بأن تكفل تعميم التصحاح واملاء الصاحل للشرب

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

                           سنة من السكان يعرفون       ١٥                                  يف املائة ممن تتجاوز أعمارهم         ٩٦                                         ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن        -   ٦٤٨
  .                 الجئني يف التعليم                                                                                ً                    القـراءة والكـتابة وتشيد بالتقدم احملرز فيما يتعلق بإعمال حق األطفال املشردين داخلياً وال              

  :                                 ولكنها تشعر بالقلق لألسباب التالية

                                  ً                                                                أن نوعية التعليم آخذة يف التدين نظراً لعوامل خمتلفة، من بينها نقص الكتب املدرسية والظروف                 ) أ ( 
                                                       غري املرضية أو نقص اهلياكل األساسية وتدين احلماس لدى املدرسني؛

                            درسي تراجع يف السنوات األخرية؛                                     أن معدل تسجيل األطفال يف التعليم قبل امل  ) ب ( 

                                                أن عدد األطفال غري املسجلني يف املدارس آخذ يف التزايد؛  ) ج ( 
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                                                          أن هناك يف كثري من األحيان تكاليف غري معلنة للتسجيل يف املدارس؛  ) د ( 

                                                                                     أن االلـتحاق بالتعلـيم صـعب بالنسـبة لألطفال الذين يعانون من الفقر واألطفال الالجئني          ) ه ( 
         ً                                                                              ن داخلياً واألطفال املعوقني واألطفال اجلاحنني واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية؛       واملشردي

                                                                                                     أن الطـالب الذين يعانون من بعض األمراض املزمنة مثل الربو وفقر الدم والتهاب الكبد واألمراض                  ) و ( 
  .                             س العادية بسبب مشاكلهم الصحية                            اإليدز ميكن استبعادهم من املدار /                              اجللدية وفريوس نقص املناعة البشري

    ٢٩   و  ٢٨                                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التنفيذ التام للمادتني  -   ٦٤٩
            ويتعني بصفة     ).     ٢٠٠١ (                            املتعلق بأهداف التعليم      ١                ً                                             مـن االتفاقية آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم           

  :                     خاصة على الدولة الطرف

                                                                                            أن تـتخذ الـتدابري الالزمـة لتحسني نوعية التعليم باعتماد إجراءات منها حتسني اهلياكل                 ) أ ( 
                                      األساسية وكفالة التجهيز الالئق للمدارس؛

                                                                               أن توفر التدريب اجليد للمدرسني وتعاجل قضية مرتبات املدرسني وتوسع دائرة تعيني املؤهلني؛  ) ب ( 

                                       اليف إضافية وغري معلنة لاللتحاق باملدارس؛                                    أن تكثف ما تبذله من جهود إللغاء أي تك  ) ج ( 

                                                                                    أن تتخذ التدابري لزيادة معدالت التسجيل يف املدارس وحضور احلصص الدراسية، ويشمل              ) د ( 
                                  ذلك التسجيل يف التعليم قبل املدرسي؛

                     اإليدز وأن تعيد النظر  /                                                            أن تيسر فرص التعليم لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       ) ه ( 
                                                                                                     عاجل يف الربامج والسياسات اليت حترم األطفال املصابني هبذا الداء أو غريه من األمراض املزمنة من                       بشـكل 

                         االلتحاق بالتعليم العادي؛

                                                                                            أن حتـرص عـلى تسجيل األطفال الالجئني واملشردين يف املدارس يف اجملتمعات احمللية بغية تيسري                  ) و ( 
          اندماجهم؛

                                               حمددة األهداف خاصة باألطفال املنتمني إىل األسر الفقرية                                  أن تضـع وتـنفذ بالكامل برامج       ) ز ( 
                والفئات املهمشة؛

                                                                              أن تعزز جهودها الرامية إىل إدماج حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة يف   ) ح ( 
                                                                         املناهج الدراسية؛ وأن تستحدث بنودا يف قانون التعليم اجلديد بشأن هذه املسألة؛

                                                                      ج التدريب املهين املتاحة للشباب بغرض تيسري التحاقهم بسوق العمل يف املستقبل؛                أن تزيد عدد برام  ) ط ( 

                                                                                            أن تطلـب مسـاعدة إضافية من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتربية                 ) ي ( 
   ).        اليونسكو (                والعلم والثقافة 
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )د(-)ب( والفقرات الفرعية ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

                        األطفال الالجئون واملشردون

                                                                                                     تالحظ اللجنة مع التقدير أن أذربيجان توفر احلماية لالجئني، مبن فيهم األطفال الالجئون ذوو األصول                -   ٦٥٠
       مشرد    ٦٠٠     ٠٠٠       من حنو               يف املائة      ٣٥                                  ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة ألن         .                                       الشيشانية الوافدون من االحتاد الروسي    

                                         ً                                      الجئ هم من األطفال ويعيشون يف ظروف سيئة جداً حيث يفتقرون ضمن أشياء أخرى إىل         ٢٠٠     ٠٠٠      ً   داخلياً و 
  .                                                               خدمات التصحاح والنظافة األساسية واملاء الصاحل للشرب ومرافق التعليم

                بشأن معاملة     ٠٥  ٢٠                                                                                  وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف، آخذة يف اعتبارها تعليق اللجنة العام لسنة               -   ٦٥١
  :                                                                   األطفال غري املصحوبني مبرافق واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية

                                                                                       أن تعـاجل احتياجات األطفال املشردين والالجئني اخلاصة وحقوقهم يف الدولة الطرف، وأن               ) أ ( 
            ؤالء األطفال؛                                                                       تعزز على وجه اخلصوص جهودها الرامية إىل ضمان السكن الالئق واخلدمات األساسية هل

                              ُ َّ                                        أن تضع إجراءات ملعاجلة حاالت القُصَّر غري املصحوبني مبرافق تراعي مشاعر األطفال؛  ) ب ( 

                                                                                           أن تواصـل التماس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف                ) ج ( 
  .         هذا الصدد

                 االستغالل االقتصادي

                                                                      عدد األطفال الذين يعملون يف الدولة الطرف، وال سيما يف املناطق                                                 تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع      -   ٦٥٢
  .                                                                                      الريفية، وعدم تطبيق واحترام القوانني اليت حتمي األطفال من االستغالل واألعمال اخلطرية بشكل منتظم

  :                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٦٥٣

                             وتركيبتهم وخصائصهم بقصد                                                               أن جتـري دراسـة استقصائية شاملة لعدد األطفال العاملني           ) أ ( 
                                                   صياغة وتنفيذ استراتيجية شاملة ملنع ومكافحة استغالهلم؛

                                       من االتفاقية وكذلك اتفاقييت منظمة        ٣٢                                                         أن تكفـل التنفيذ التام للقوانني اليت تتناول املادة            ) ب ( 
                                     مبا يشمل منع أسوأ أشكال عمل األطفال؛   ١٨٢       ورقم    ١٣٨                  العمل الدولية رقم 

                                                                    اعدة من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال مبنظمة العمل الدولية ومن            أن تطلب املس  ) ج ( 
  .                     اليونيسيف يف هذا الصدد
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              أطفال الشوارع

                                                                                                  بينما تالحظ اللجنة وجود مركزين الستقبال األطفال معدين إليواء أطفال الشوارع ضمن فئات أخرى               -   ٦٥٤
                                               ال الشوارع يف الدولة الطرف الذين يقعون يف كثري من                                                         مـن األطفـال، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد أطف      

                                                            وعالوة على ذلك، ينتاب اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج         .                                               األحيان ضحايا لالستغالل وسوء املعاملة واإليذاء     
  .                                                    لتعايف أطفال الشوارع وعالجهم وإدماجهم يف اجملتمع وتعليمهم

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي     وتوصي -   ٦٥٥

                                                                                         أن جتـري دراسـة لألسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ومداها وتضع استراتيجية شاملة ملنعها                ) أ ( 
                          وتقليص عدد أطفال الشوارع؛

                                                                                                   أن توفر ألطفال الشوارع املستوى الالئق من التغذية والكساء واإليواء وفرص التعليم، مبا يف ذلك                 ) ب ( 
                                              واجهة احلياة، وذلك بغية دعم منوهم ومنع استغالهلم؛                                                 التدريب املهين والتدريب على اكتساب املهارات الالزمة مل

                                                                             أن تعزز وتنفذ الربامج اهلادفة إىل تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛  ) ج ( 

           َّ                              أن تيسر، ملَّ مشلهم بأسرهم كلما أمكنها ذلك؛  ) د ( 

  .        املهملني                                                           أن تنفذ بفعالية اخلطة الوطنية املتعلقة بأطفال الشوارع واألطفال    ) ه ( 

                             االستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص

     ، إال     ٢٠٠٤     مايو  /                                                                                 بينما ترحب اللجنة باملوافقة على خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص يف أيار          -   ٦٥٦
                                                                                                                   أهنـا تشعر بالقلق إزاء حمدودية البيانات املتعلقة باالستغالل اجلنسي ويقلقها أن القوانني الوطنية ال جترم بشكل                 

                                                                           كما تعرب عن بالغ قلقها إزاء استخدام أراضي أذربيجان بشكل متزايد من قبل شبكة   .                االجتار باألشخاص    صريح
  .                                           دولية لالجتار باألشخاص، وال سيما األطفال والنساء

                                                                             ومواد أخرى ذات صلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف            ٣٤       املادة             وعلى ضوء  -   ٦٥٧
                                                                  ف ومنع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغري ذلك من أشكال                     جهودها الرامية إىل كش

  :                                  االستغالل، وذلك باعتماد إجراءات منها

                                                                                 إدخال التغيريات الالزمة على القانون اجلنائي وغريه من القوانني ذات الصلة بغرض مطابقتها   ) أ ( 
        واستغالل                                      ياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال                              من االتفاقية وللربوتوكول االخت  ٣٥   و  ٣٤               التامة للمادتني 

  ؛                      األطفال يف املواد اإلباحية

                                         إجراء دراسات لتقييم طبيعة املشكلة وحجمها؛  ) ب ( 

                                                      توفري التدريب الالئق واملنتظم جلميع الفئات املهنية املعنية؛  ) ج ( 
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   ء؛                                                         شن محالت للتوعية والوقاية تستهدف على وجه اخلصوص األطفال واآلبا  ) د ( 

                                                                  النظر يف مسألة التصديق على االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار باألشخاص؛    ) ه ( 

  .                                      طلب املساعدة من جهات من بينها اليونيسيف  ) و ( 

                  إدارة قضاء األحداث

                                                                                                        ترحـب اللجنة بإصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية عقب النظر يف التقرير األويل للدولة                -   ٦٥٨
                                                                                     بوجـود فريق عامل خاص لتنفيذ برنامج طويل األمد وضعته منظمة التحالف غري احلكومية ومنظمة              الطـرف، و  

  :                           إال أن اللجنة يظل يقلقها اآليت  .                                                                          التعاون واألمن يف أوروبا إلقامة نظام لقضاء األحداث يتماشى مع مقتضيات االتفاقية

  ؛                                                   ال يوجد أي نظام متكامل وواضح لقضاء األحداث يف أذربيجان  ) أ ( 

             سنة ككبار؛  ١٨    ً                                      كثرياً ما حياكم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   ) ب ( 

                                       سنة رهن االعتقال لفترات طويلة قبل       ١٨    ً                                               كـثرياً ما يوضع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن            ) ج ( 
َ          ً                       احملاكمة وال ُيفَصلون دائماً عن املعتقلني البالغني؛   ُ           

    ١٨                                  وجيوز احلكم على من تقل أعمارهم عن   ُ                                          ال ُتستخدم بدائل احلرمان من احلرية بالقدر الكايف  ) د ( 
         سنوات؛  ١٠                        سنة بالسجن لفترة تصل إىل 

     ً                                                     ً     ً    كثرياً ما تكون ظروف االحتجاز سيئة وغري الئقة وميثل االكتظاظ مشكالً خطرياً؛    ) ه ( 

                                                                                         عـدم كفاية خدمات التعايف واملساعدة وإعادة اإلدماج اخلاصة باألشخاص اجلاحنني الذين تقل               ) و ( 
  .     سنة ٨ ١           أعمارهم عن 

                                                                                                    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث بكامله متوافقا مع االتفاقية، وخباصة                -   ٦٥٩
      قواعد                                                                     منها، ومع غريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء األحداث، مبا يف ذلك   ٤٠   و  ٣٩   و  ٣٧      املواد 

                             ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية   )  ني  يج       قواعد ب (                                                    األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
              من حريتهم            اجملردين                                    وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث      )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                   ملنع جنوح األحداث    

                                   والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف        ؛                                                                             ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية         
           ويف هذا     ).   ٢٣٨-   ٢٠٣            ، الفقرات   CRC/C/46 (                                                 اقشـة العامة الذي نظمته بشأن قضاء األحداث                   يـوم املن  

  :                                    الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت

                                                 ً      ً     ً    أن تنشئ حماكم لألحداث يعمل هبا موظفون مدربون تدريباً مهنياً الئقاً؛  ) أ ( 

َ                 أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة أال ُيحَرم من تقل أعمار  ) ب (                     سنة من حريتهم إال   ١٨      هم عن                                      ُ  
                                                                              كإجراء أخري وألقصر مدة ممكنة، وذلك على وجه اخلصوص بوضع وتنفيذ بدائل للحكم بالسجن؛
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ِ                                              أن تِكفل فصل احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن           ) ج (                                             سنة عن الكبار وفق ما تقتضيه املادة          ١٨    
                     من قانون العقوبات؛ ١-  ٧٢

                                                   نات هامة على شروط احتجاز من تقل أعمارهم عن                                           أن تتخذ خطوات عاجلة إلدخال حتسي       ) د ( 
                                                سنة وجعلها متطابقة بالكامل مع املعايري الدولية؛  ١٨

                                 سنة برنامج كامل من األنشطة        ١٨                                                          أن يـتاح للمجردين من احلرية الذين تقل أعمارهم عن               ) ه ( 
  ؛ )                        مبا يف ذلك التربية البدنية (          التعليمية 

                                                         األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وتنشئ وحدات خاصة            ُ   ِّ                           أن ُتدرِّب العاملني يف جمال تعايف       ) و ( 
       سنة؛  ١٨                                                    داخل جهاز الشرطة ملعاجلة حاالت اجلاحنني من تقل أعمارهم عن 

                                                                                            أن تطلـب املساعدة التقنية من جهات من بينها فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين                 ) ز ( 
                                     واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة                 درات واجلرمية                               مكتب األمم املتحدة املعين باملخ        أو   /                  بقضـاء األحداث و   

  .                   السامية حلقوق اإلنسان

  املتابعة والنشر-٨

        املتابعة

                                                                                                        توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيات                 -   ٦٦٠
                                      ملان وإىل حكومات البلديات وبرملاناهتا عند                                                           باعتماد مجلة إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء والرب
  .                                                          االقتضاء للنظر فيها بالشكل املالئم واختاذ إجراءات إضافية بشأهنا

      النشر

                                                                           بإتاحة التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف والردود اخلطية اليت قدمتها                                    توصـي اللجـنة كذلـك        -   ٦٦١
    على  (                                              هتا اللجنة على نطاق واسع عرب وسائل تشمل                   اليت اعتمد   )                 املالحظات اخلتامية  (                       والتوصيات ذات الصلة    

                                                                                 شبكة اإلنترنت لعموم الناس ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب واألطفال بغية             )                     سبيل املثال ال احلصر   
  .                                                    إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

 القادم التقرير -٩

         االتفاقية              الذي حددته               قبل املوعد           القادم                        قدم تقريرها الدوري                                           دعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ت        ت -   ٦٦٢
          التقريرين    ً  معاً                                  وينبغي أن يدمج هذا التقرير        .     ٢٠٠٩       سبتمرب   /        أيلول   ١١    أي                                     لـتقدمي التقرير الدوري الرابع،      

                                 وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة        ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                                          الدوريـني الثالـث والرابع وأال يتعدى        
  .                 تنص عليه االتفاقية     ق ما                             يرها كل مخس سنوات بعد ذلك، وف          الطرف تقار
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 موريشيوس: املالحظات اخلتامية

  مقدمة-ألف 

       ١١٠٥               يف جلستيها    (CRC/C/65/Add.35)                                                               نظـرت اللجـنة يف تقريـر مجهورية موريشيوس الدوري الثاين             -   ٦٦٣
ـ    ١٩               ، املعقودتـني يف   )CRC/C/SR.1107    و CRC/C/SR.1105        انظـر      (    ١١٠٧ و   ،     ٢٠٠٦      يناير  /   ثاين              كـانون ال

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧            املعقودة يف     ١١٢٠                 واعتمدت يف جلستها 

                                                                                                         ترحـب اللجـنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم، كما ترحب بالردود اخلطية املفصلة املقدمة على قائمة                 -   ٦٦٤
  .                                     وضع األطفال يف الدولة الطرف بصورة واضحة                 ، واليت مسحت بتفهم (CRC/C/MUS/Q/2)               املسائل املطروحة 

                                                                                                          وترى اللجنة أن احلوار الصريح البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى حوار مشجع،                 -   ٦٦٥
  .                                                                           وهي ترحب بردود الفعل اإلجيابية على ما قدمته من اقتراحات وتوصيات أثناء املناقشة

 دولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا ال-باء 

               ً                                                                                          حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال إصالح القانون، وال سيما                   -   ٦٦٦
  :                         باعتماد التشريعات التالية

        ً       تشريعاً آخر؛  ٢٣   و    ١٩٩٤     ِّ                     واملعدِّل لقانون محاية الطفل   )             أحكام متفرقة   (    ١٩٩٨                 قانون محاية الطفل   ) أ ( 

     ِّ                                                                            املعـدِّل للقانون اجلنائي، الذي أضاف جرمية التعذيب ألحكام القانون اجلنائي                ٢٠٠٣         قـانون     ) ب ( 
                             من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ٢     ً                 إعماالً ملا ورد يف املادة 

      ِّ                                                                املعدِّل لقانون احلماية من العنف املرتيل، الذي يغطي كافة حاالت العنف املرتيل؛    ٢٠٠٤      قانون   ) ج ( 

  ؛    ٢٠٠٢    ساين                  قانون التمييز اجلن  ) د ( 

        ِّ                         ، الذي جيِّرم استغالل األطفال يف          ٢٠٠٣                                                    قـانون إساءة استعمال احلاسوب واجلرائم احلاسوبية            ) ه ( 
                     إنتاج املواد اإلباحية؛

      ِّ                         املعدِّل لقانون األحوال املدنية؛    ٢٠٠٤      قانون   ) و ( 

  .         يس لألطفال     ِّ                                                       املعدِّل لقانون اجمللس الوطين لألطفال، الذي أنشئ مبوجبه جملس رودريغ    ٢٠٠٥      قانون   ) ز ( 

  :                                                                                          وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان أو بانضمامها إليها -   ٦٦٧

                                                                  التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                    الربوتوكول االختياري   ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٥              املهينة، يف عام               الالإنسانية أو 
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ـ   ) ب (                                                                                  منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية                  روتوكول   ب
  ؛    ٢٠٠٣        ، يف عام                                           األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

                                              بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات       ١٨٢                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم          ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٠     ونيه  ي /                             الفورية للقضاء عليه، يف حزيران

  ؛    ٢٠٠٢        ، يف عام                                         نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ) د ( 

  .    ١٩٩٨             الدويل، يف عام      صعيد   ال                                            بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على   ٣٣      رقم             اتفاقية الهاي    ) ه ( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦فقرة ، وال٤٢، و٤املواد (

                       التوصيات السابقة للجنة

      بعض                                  بوضع تدابري تشريعية وصوغ سياسات،               ً                                     حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدولة الطرف تناولت، -   ٦٦٨
    عقب   )     ١٩٩٦       أكتوبر  /                   ، املؤرخة تشرين األولCRC/C/15/Add.64 (                                        دواعي القلق املعرب عنها والتوصيات املقدمة 

                                                     ولكنها مل تتابع مبا فيه الكفاية التوصيات املقدمة          . (CRC/C/65/Add.35)                                  يف تقرير الدولة الطرف األويل              الـنظر 
                                                                                                 بشأن مجلة أمور، من بينها التحفظات، وعدم كفاية املرافق املخصصة إلعادة تأهيل األطفال ضحايا اإليذاء، وعدم 

                                           وتبني اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات املشار   .   ال                                                       كفايـة األحباث املنجزة عن جماالت حامسة بالنسبة إىل األطف       
  .                              إليها أعاله تتكرر يف هذه الوثيقة

                                                                                                         وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتناول ما مل ينفذ بعد من التوصيات                  -   ٦٦٩
                           مالئمة ما هو وارد يف املالحظات                                                                    املدرجة يف املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل، وأن تتابع بصورة 

  .                              ِّ                                   اخلتامية احلالية من توصيات، وتبلِّغ مبا أجنزته يف التقرير الدوري القادم

         التحفظات

               ولكنها ترى، مع   .                         من االتفاقية مل يسحب بعد  ٢٢               ً                                        حتـيط اللجـنة علماً بأن التحفظ املقدم بشأن املادة           -   ٦٧٠
  .                                                صوص التزام الدولة الطرف بسحب حتفظها، معلومة مشجعة                                            ذلك، أن املعلومة املوفرة من وفد الدولة الطرف خب

                                                                                                     وتكرر اللجنة التوصية اليت سبق أن قدمتها بشأن اختاذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة لسحب                -   ٦٧١
  .    ١٩٩٣                 ً                             من االتفاقية، عمالً بإعالن وخطة عمل فيينا لعام   ٢٢                حتفظها على املادة 
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        التشريع

                                                                                     التقدير مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعديل القوانني املوجودة وسن                           ً      حتيط اللجنة علماً مع    -   ٦٧٢
                          ً                          ولكنها تعرب عن قلقها، أيضاً، إزاء عدم مطابقة          .                                                           قوانـني جديدة تضمن االمتثال ألحكام اتفاقية حقوق الطفل        

  .        ء األحداث                                                                       بعض التشريعات ملبادئ وأحكام االتفاقية، ومن بينها تشريعات يف جمايل التبين وقضا

                                                                                                 وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا ملواصلة استعراض تشريعاهتا هبدف ضمان               -   ٦٧٣
                                                     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر، باإلضافة إىل ذلك،   .                                          تطابقها الكامل مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

  .                                      شريعات اليت تغطي حقوق الطفل بشىت جوانبها                                     ً           يف إمكانية سن قانون شامل لألطفال تعزيزاً ملختلف الت

        التنسيق

               ً                                                                                             حتـيط اللجـنة علماً بالدور الذي تؤديه الوزارة املعنية حبقوق املرأة ومناء الطفل ورعاية األسرة ومحاية                  -   ٦٧٤
                                                                                                              املسـتهلكني، لكنها تعرب عن قلقها، إزاء عدم كفاية التنسيق بني خمتلف اإلدارات احلكومية واملؤسسات املعنية                

  .         قوق الطفل حب

                                                                                                 وتوصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التنسيق بني خمتلف اهليئات واملؤسسات على مجيع                -   ٦٧٥
  .                        ً     ً                 املستويات وأن تويل اهتماماً خاصاً ملختلف أقاليمها

                  خطة العمل الوطنية

                    ىل خطة العمل الوطنية                ً                                                            حتيط اللجنة علماً مع التقدير بعملية استعراض السياسات املتصلة بالطفل باإلضافة إ -   ٦٧٦
                                                                               مع التركيز على برنامج الرعاية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة ومتكني                ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣                      املقـترحة يف عـامي      

  .                      ً                                                                    وكذلك، حتيط اللجنة علماً بأن خطة العمل الوطنية هذه ستشمل آلية رصد فعالة بشأن أحكام االتفاقية  .      اآلباء

                                                                      لطرف خطة عمل وطنية شاملة تغطي كافة اجملاالت املشمولة يف االتفاقية                                              وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة ا      -   ٦٧٧
                             ، الصادرة عن اجلمعية العامة يف  "              عامل صاحل لألطفال "                        الوثيقة اخلتامية املعنونة                                وتتضمن األهداف واألغراض املبينة يف 
ِ              د، بأن تشِرك الدولة                                وتوصي اللجنة، يف هذا الصد      .                بشأن األطفال      ٢٠٠٢                                        دورهتـا االسـتثنائية املعقودة يف عام                  

  .                                                               األطفال واجملتمع املدين يف تنقيح وتنفيذ خطة العمل الوطنية املشار إليها                        الطرف أمانة املظامل لشؤون 

                    هياكل الرصد املستقلة

                                 ، وكذلك بإنشاء أمانة املظامل لشؤون     ٢٠٠١                                                    ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام  -   ٦٧٨
                                                                        وتعترف اللجنة بالعمل القيم الذي أجنزته أمانة املظامل لشؤون األطفال            .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /   ألول                   األطفال يف كانون ا   

  .                                                                                                      يف جمايل التحقيق والتوعية، ولكن تقلقها حمدودية املوارد اإلنسانية واملالية املخصصة لألمانة لتيسري أعماهلا بفعالية
                                                ة املظامل لشؤون األطفال على موظفني معارين من                                                                        وتعرب اللجنة عن قلقها، باإلضافة إىل ذلك، إزاء اعتماد أمان         

   .                                           ً إدارات حكومية أخرى، مما ال جيعلها مستقلة متاماً
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                                                                                                  وتوصـي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ختصيص موارد بشرية ومالية كافية ألمانة املظامل لشؤون                -   ٦٧٩
  .                      يني موظفني مؤهلني ومدربني                                                                 كمـا توصـي بأن تعزز الدولة الطرف أمانة املظامل بالسماح هلا بتع        .         األطفـال 

                                                                                                   وتوصـي اللجـنة، باإلضـافة إىل ذلـك، بأن تشرك الدولة الطرف أمانة املظامل يف استعراض كافة القوانني         
  .                           والسياسات ذات الصلة باألطفال

                     املوارد املخصصة لألطفال

                     عرب عن قلقها إزاء                   ً                                                                  حتيط اللجنة علماً بالتطور االقتصادي اإلجيايب احلاصل لدى الدولة الطرف، لكنها ت            -   ٦٨٠
                                                           كما تعرب، يف هذا الصدد، عن قلقها إزاء أوجه التفاوت            .                                                 عـدم كفاية املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل       

  .                                                            املوجودة يف التطور بني املناطق احلضرية واألرياف وكذلك بني خمتلف اجلزر

     من  ٦   و ٣   و ٢          يف املواد                              من االتفاقية وعلى ضوء ما ورد ٤                    ً                     وتوصـي اللجـنة، تعزيزاً إلعمال املادة        -   ٦٨١
                                                                                              أحكام، بأن تعطي الدولة الطرف األولوية يف ختصيص موارد امليزانية إليالء اهتمام خاص للتفاوت بني األقاليم 
                                                                                              من أجل إعمال حقوق الطفل باستخدام املوارد املتاحة إىل أقصى حد، وحيثما أمكن، يف إطار التعاون الدويل، 

  .                           وباللجوء إىل هنج مراعاة احلقوق

           ع البيانات مج

                                                                                                                  تعـرب اللجنة عن تقديرها للبيانات املقدمة من الدولة الطرف يف تقريرها ويف الردود اخلطية، لكنها تعرب عن                   -   ٦٨٢
  .                                                                                                  قلقها لعدم توافر بيانات جيدة ووافية مصنفة حسب اجلنس والسن واإلقليم خبصوص بعض اجملاالت املشمولة يف االتفاقية

                                                                        ولة الطرف نظامها جلمع البيانات ومؤشراهتا اليت تغطي أحكام االتفاقية                                       وتوصي اللجنة بأن تعزز الد     -   ٦٨٣
    َّ                                                                                  وتصنَّف حسب اجلنس والسن واإلقليم، مع التركيز بصفة خاصة على أضعف األشخاص، ومن بينهم األطفال 

                                                                          وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تلك املؤشرات والبيانات            .                            الفقـراء واألطفال املعوقون   
  .                                                                  ً      ً   تسن القوانني وتضع السياسات والربامج الرامية إىل إعمال االتفاقية إعماالً فعلياً     عندما

             نشر االتفاقية /       التدريب

               ً                                                                                          حتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف، وخباصة أمانة املظامل لشؤون األطفال،                -   ٦٨٤
                                                             ية التوعية باالتفاقية ونشرها احملدود بني األطفال والبالغني،                                               ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفا        .               لنشر االتفاقية 

  .                         وخباصة يف رودريغيس وأغاليغا

                                                                                                     وتوصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الربامج التدريبية اليت توفرها يف جمال حقوق اإلنسان، مبا                 -   ٦٨٥
                         جلهم، كالقضاة، واحملامني،                                                                                    يشـمل مـبادئ وأحكام االتفاقية، جلميع الفئات املهنية العاملة مع األطفال وأل            

                                                                                                        واملوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني، والزعماء العرفيني والدينيني، واملوظفني العاملني يف املؤسسات املخصصة             
                                                                                                  لألطفـال ودور األحـداث، واملعلمني، واملوظفني الصحيني، واملشرفني االجتماعيني، وأن جتعل تلك الربامج              

  .                          ً     ً                     ن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لرودريغيس وأغاليغا                   وجيب، يف هذا الصدد، أ  .       منتظمة
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                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                                         تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية،                -   ٦٨٦
                             يتعلق بإعمال بعض أحكام                                                                                       لكنها تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف ختلت عن بعض مسؤولياهتا وواجباهتا فيما            

  .                                                                                            االتفاقية وعهدت هبا إىل منظمات غري حكومية دون أن توفر هلا ما يلزم من موارد وسياسات ومبادئ توجيهية

                                                                                                           وتعـيد اللجـنة تأكيد التزام الدولة الطرف األويل بتنفيذ االتفاقية، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف                 -   ٦٨٧
                                  ً                                   ع املنظمات غري احلكومية وإلشراكها دوماً يف كافة مراحل التنفيذ، باإلضافة إىل                                    اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز التعاون م   

                                                                                    وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف للمنظمات غري احلكومية ما يلزم من موارد               .                          إشراكها يف وضع السياسات   
    ِّ                وتذكِّر اللجنة الدولة   .   ية                                                                              مالية وموارد أخرى لتمكينها من تأدية مسؤوليات وواجبات حكومية يف جمال تنفيذ االتفاق

       القطاع  "  :              حول موضوع      ٢٠٠٢                                                              ً                     الطـرف بالتوصيات اليت قدمتها إثر املناقشة العامة اليت استغرقت يوماً يف عام              
  . )   ٦٣٠         ، الفقرة (CRC/C/121  "          ِّ                                   اخلاص كمورِّد للخدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

      تمييز      عدم ال

                                                        ً                                                   تعـرب اللجنة عن تقديرها للتدابري املتعددة اليت مت اختاذها دعماً للفئات الضعيفة، لكنها تعرب عن قلقها ألن           -   ٦٨٨
   أو  /                     ًً                                                                                           التميـيز مـا زال موجوداًً يف املمارسة ضد بعض فئات األطفال، وال سيما األطفال املعوقني واألطفال املتأثرين و                  

  .                             ، وأطفال األسر احملرومة، والبنات )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                              املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

                                                                                           وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري الالزمة للقضاء على التمييز املوجود يف الواقع،  -   ٦٨٩
  .             من االتفاقية ٢    ً                 وفقاً ملا جاء يف املادة 

              خبصوص ما اختذته           معلومات       القادم               تقريرها الدوري                             الدولة الطرف أن تدرج يف      إىل           اللجنة        طلـب  ت و -   ٦٩٠
                                                                                                 من تدابري ونفذته من برامج يف إطار اتفاقية حقوق الطفل وذلك بغية متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين 

                                        ، ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره     ٢٠٠١                                                   يف املؤمتر العاملي، املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام 
                                                                                                          انب وما يتصل بذلك من تعصب، كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تضع يف اعتبارها تعليق اللجنة العام                     األج
  .                  بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١ ( ١    رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

               ً                                                                                          حتـيط اللجنة علماً بأنه على الرغم من عدم اإلشارة صراحة إىل مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف                   -   ٦٩١
                                         ولكن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تطبيق   .                                        نني وطنية خمتلفة تنص على مراعاة تلك املصاحل                 الدستور، توجد قوا

                ً     ً                                                                                             هـذا املبدأ تطبيقاً كامالً وعدم إعماله على النحو الواجب لدى تنفيذ سياسات الدولة الطرف وبراجمها أو لدى                  
  .                ، على سبيل املثال                                                                 اختاذ القرارات اإلدارية والقضائية، كما يف قضايا احلضانة وحقوق الزيارة



CRC/C/41/3 
Page 140 

 

               ً     واألخذ به دائماً يف  ٣                                                       بتنفيذ مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى املكرس يف املادة               اللجـنة          وصـي    ت و -   ٦٩٢
  .                                                                                      القرارات القضائية واإلدارية وكذلك يف الربامج واملشاريع واخلدمات املتصلة باألطفال يف حاالت خمتلفة

                  احترام آراء الطفل

                                                                                      التقدير مبا تبذله الدولة الطرف من جهود إلعمال مبدأ احترام آراء الطفل، لكنها                            ً        حتيط اللجنة علماً مع      -   ٦٩٣
  .                                                  ً                   ً                     تعرب عن قلقها ألن آراء الطفل ال تؤخذ يف االعتبار دائماً يف إطار املدرسة، مثالً، ولدى وضع السياسات

       ِّ        رف وتدعِّم ما                                            من االتفاقية، بأن تواصل الدولة الط        ١٢                                             وتوصي اللجنة، على ضوء ما ورد يف املادة          -   ٦٩٤
                                                                                                             تـتخذه من إجراءات لتعزيز حقوق الطفل يف التعبري عن رأيه بالكامل يف مجيع املسائل اليت متسه، مبا يشمل                   

  .                                                                                  التعبري عنها يف إطار املدرسة ويف وسائط اإلعالم وأمام احملاكم واهليئات اإلدارية ويف اجملتمع عامة

  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )من االتفاقية) أ(٣٧و ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

              تسجيل املواليد

               ً                                                                                           حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة اإلعالن املتأخر عن                  -   ٦٩٥
                                  بإنشاء جلنة رفيعة املستوى يترأسها  ،    ٢٠٠٥      أغسطس  /      ، يف آب                                         الوالدات واألطفال غري املسجلني، مبا يشمل قيامها

                   ً  كما حتيط اللجنة علماً   .                                                                زيرة املعنية حبقوق املرأة ومناء الطفل ورعاية األسرة ومحاية املستهلكني                     وزيـر العدل والو   
                ولكنها حتيط كذلك   .                                                                               بإنشاء خط مباشر يعمل على مدار الساعة للتمكني من إعالن املواليد الذين تأخر تسجيلهم

  .                                                   ً بأن إجراءات التسجيل املتأخر ما زالت معقدة وطويلة جداً    ً  علماً 

                                                                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مبادراهتا لضمان تناول القضايا املتصلة باإلعالن املتأخر              - ٦  ٦٩
  .         بسرعة أكرب

                       احلق يف حرمة احلياة اخلاصة

                                                                              ً                         تعـرب اللجـنة عن مشاطرهتا الدولة الطرف ما يساورها من قلق ألن الصحافة ال تراعي دائماً حرمة                   -   ٦٩٧
                                فما زالت بعض الصحف تروي القضايا   .                                يذاء أو من هم يف نزاع مع القانون                            خصوصيات حياة األطفال ضحايا اإل

                                    ً                                                                          بصـورة جتعـل الكشف عن هوية الطفل ميسوراً، أو تنشر صور وأمساء األطفال املعنيني، أو جتعل الطفل يروي                   
   ئط                 ً      ً                                                 وحتيط اللجنة علماً، أيضاً، بأنه ال توجد تشريعات تضمن مراعاة وسا            .                                    تفاصـيل اإليـذاء الذي تعرض لـه      
  .                             اإلعالم حرمة خصوصيات حياة الطفل

                                                                                                     وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابري التشريعية الالزمة، مبا يشمل تقدمي اقتراحات               -   ٦٩٨
                                                                                                              لوضـع مدونة بقواعد السلوك، حلماية حق الطفل يف حرمة حياته محاية كاملة ولدعم ما تتخذه أمانة املظامل                  

                                                         وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن توفر الدولة الطرف        .             هذا اجملال                                   لشـؤون األطفـال من مبادرات يف      
  .                                                         التدريب على مبادئ وأحكام االتفاقية لرؤساء التحرير والصحفيني
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                العقوبة البدنية

  ،     ١٩٥٧               ً                                                                                    حتيط اللجنة علماً بأن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس مبوجب أنظمة التعليم الصادرة يف عام                 -   ٦٩٩
                                                                                           تزال تشعر بالقلق ألن القانون ال حيظر صراحة العقوبة البدنية يف إطار األسرة ويف كافة األماكن األخرى،         لكنها ال 

  .                              مبا فيها مؤسسات الرعاية البديلة

                   وحتث الدولة الطرف     )   ٣١           ، الفقرة   CRC/C/15/Add.64 (                                          وتكرر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة       -   ٧٠٠
                                                                     اختاذ تدابري أخرى تعريض األطفال لعقوبات بدنية يف إطار األسرة ويف                                                على أن حتظر عن طريق التشريعات وب      

                                                  وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف، باإلضافة إىل      .                                                  املـدارس ودور األحداث ومؤسسات الرعاية البديلة      
                                                                                                        ذلـك، محالت لتوعية البالغني واألطفال، وتشجع على اتباع أساليب يف تربية األطفال وتعليمهم تكون غري                

   .                                  نيفة، وإجيابية، وقائمة على املشاركة ع

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥إىل 

                            النقل غري املشروع وعدم اإلعادة

                                              اتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال                الطرف صدقت على                ً             حتيط اللجنة علماً بأن الدولة  -   ٧٠١
                                                                                                     وأدجمتها يف قوانينها احمللية، لكنها تعرب عن قلقها، إزاء ما تبديه الدولة الطرف من بطء يف                                   على الصعيد الدويل  

                    ت إىل االتفاقية، األمر             ً                                                                    االعتراف رمسياً ببلدان أخرى كبلدان أطراف يف االتفاقية عندما تكون تلك البلدان قد انضم
  .                                                                                    الذي من شأنه أن يعيق إعمال االتفاقية بصورة فعالة يف حال اختطاف األطفال على الصعيد الدويل

                                        ً                                                  وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف رمسياً بكل دولة أخرى تنضم إىل اتفاقية الهاي املشار إليها،  -   ٧٠٢
                                       ً                فري محاية فعلية وفورية لألطفال املختطفني عمالً بتلك االتفاقية                 ً                          بوصفها دولة طرفاً يف تلك االتفاقية، وذلك لتو

  .                       من اتفاقية حقوق الطفل ٣   و  ١١         وباملادتني 

                  الفصل عن الوالدين

                                                                                            تعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون األحداث جييز للوالدين أو لألوصياء أن يطلبوا إىل احملكمة إيداع الطفل  -   ٧٠٣
   ".   ً                 طفالً ال ميكن التحكم به "                 بأن الطفل أصبح                   َ             يف مؤسسة بناء على قَسم بسيط يفيد

                                                                                   وتوصي اللجنة، يف سياق إصالحات نظام قضاء األحداث اجلارية، بأن تضمن الدولة الطرف االمتثال  -   ٧٠٤
                                                              كما توصي بأن تلغي الدولة الطرف اإلمكانية املتاحة لألبوين           .                                              الكـامل ملبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل      

                                  وكذلك توصي اللجنة بأن توفر الدولة   .                 َ                      بناء على قسم يدلَى به أمام حمكمة األحداث                     بإيداع الطفل يف مؤسسة 
  .                                                                         الطرف الدعم واخلدمات االستشارية الالزمة لألسر اليت تواجه صعوبات يف تربية أطفاهلا
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                                            االستعراض الدوري حلالة األطفال املودعني يف مؤسسات

                        ً       ً                       من املؤسسات جيري استعراضاً منتظماً حلالة األطفال املودعني                ً                  ً     ً   حتيط اللجنة علماً مع القلق بأن عدداً قليالً -   ٧٠٥
                           ً                                   َّ                                              وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، ألن استعراض احلالة النفسية ال يتم إالَّ عندما يتبني وجود تغري واضح يف                    .      لديها

  .          سلوك الطفل

                  األطفال املودعني                                                                                    وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف آلية شاملة إلجراء استعراض دوري حلالة            -   ٧٠٦
  .        يف مؤسسات

      التبين

                                                                                                 تعـرب اللجـنة عن قلقها لعدم وجود شرط خاص يقضي بتقدمي تقرير عن الوضع االجتماعي ملساعدة                -   ٧٠٧
                                              وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار         .                                                                   القضاة على البت فيما إذا كان التبين خيدم مصاحل الطفل الفضلى          

  .                    إىل نظام خاص باملتابعة

                                                                                                        وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري تشريعية للتأكد من أن القاضي يبت يف                   -   ٧٠٨
  .                                                                          ً                   قضايا التبين على أساس معلومات ذات صلة بالطفل وباألبوين اللذين يتبنيانه ضماناً ملصاحل الطفل الفضلى

                                  تعريض األطفال لإليذاء والعنف واإلمهال

                                                               حاالت اإليذاء واإلمهال، مبا يشمل االعتداء اجلنسي، اليت يتعرض هلا األطفال                           تعرب اللجنة عن قلقها إزاء  -   ٧٠٩
                                                                                   كمـا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود وحدات متخصصة وشاملة يعمل فيها موظفون                .                     يف الدولـة الطـرف    

                          وتعرب اللجنة عن قلقها،      .                                                                              متخصصون يسهرون على شفاء األطفال املعرضني لإليذاء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم         
ُ                                                           ً                                        أيضـاً، إزاء عدم وجود ُدور بديلة لرعاية األطفال، وال سيما البنات اللوايت يرغمن أحياناً على العودة إىل مرتل                                    ً    

   .                       يسكن فيه املعتدون عليهن

  :                                  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -   ٧١٠

  ؛                                                                         بتوفري املرافق الالزمة لرعاية األطفال ضحايا العنف وحتقيق شفائهم وإعادة إدماجهم  ) أ ( 

                                                                       التأكد من أن حرمة خصوصيات حياة الطفل الضحية حممية يف اإلجراءات القانونية؛  ) ب ( 

                                                                                         تدريـب اآلبـاء، واملعـلمني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملشرفني على الرعاية،               ) ج ( 
          ء واإلبالغ                                                                                            والقضاة، واملهنيني العاملني يف جمال الصحة، واألطفال أنفسهم على كشف حاالت العنف واإليذا            

  .                                                              عنها وتدبري أمورها باللجوء إىل هنج متعدد االختصاصات متعدد القطاعات

                                                                                        وتعرب اللجنة، يف إطار الدراسة املتعمقة اليت جيريها األمني العام عن مسألة العنف الذي يتعرض لـه  -   ٧١١
                  دود اخلطية املستلمة                                                    واالستبيان ذي الصلة املوجه إىل احلكومات، عن تقديرها للر  ) A/RES/56/138 (       األطفال 

                                                                                                          مـن الدولـة الطـرف وملسامهة الدولة الطرف يف املشاورة دون اإلقليمية للدول اجلزرية يف احمليط اهلندي،                  
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                                     ، واملشاورة اإلقليمية لشرق أفريقيا         ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٧       إىل     ٢٥                                       املعقـودة يف مدغشـقر يف الفترة من         
              وتوصي اللجنة    .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ٢٠       إىل     ١٨           لفترة من                                                    واجلنوب األفريقي، املعقودة يف جنوب أفريقيا يف ا       

                                                                                                            بأن تستفيد الدولة الطرف من نتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ اإلجراءات الالزمة، باالشتراك مع اجملتمع               
                                                                                            املدين، لضمان محاية كل طفل من العنف البدين أو النفسي بشىت أشكاهلما، واإلسراع يف اختاذ إجراءات فعلية، 

ِ                                       ن حمددة يف الزمن حيثما لزم، ملكافحة ما ذُِكر من أعمال العنف واإليذاء والرد عليها   تكو ُ                                     .  

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                                           الذي أحرزته الدولة الطرف، وخباصة فيما يتعلق بوضع قواعد لغة اإلشارة                          ً               حتـيط اللجنة علماً بالتقدم       -   ٧١٢
                                                                                                   املوريشيوسـية وتدويـن معجمهـا، ولكن ال يزال يقلقها اخنفاض نسبة األطفال املعوقني املسجلني يف املدارس،        

          للجنة عن                وكذلك تعرب ا    .                                                                                  وال سيما بسبب صعوبة الوصول إىل املدارس اليت توجد أغلبيتها يف املناطق احلضرية            
                  كما تعرب اللجنة     .                                                                                              قلقها إزاء عدم رغبة املدارس يف قبول األطفال املعوقني لالعتقاد بأن وجودهم سيبطئ التعليم             

  .                                                                     عن قلقها ألن الدستور ال ينص على احلماية من التمييز القائم على أساس العجز

                       عوقني يف شبكة التعليم                                      تشجيعها على إدماج األطفال امل                                               وتوصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف       -   ٧١٣
                                  قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن                              ، واضعة يف احلسبان                                                       الـنظامي وعلى إدماجهم، قدر املستطاع، يف اجملتمع       

                                                وتوصيات اللجنة املعتمدة يوم مناقشاهتا العامة        )   ٩٦ /  ٤٨                   اجلمعية العامة        قرار (                             حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني     
                         وكذلك توصي اللجنة بأن       ).    ٣٣٩-   ٣١٠            ، الفقرات   CRC/C/69 (   ني                                     اليت جرت بشأن حقوق األطفال املعوق     

  :                 تقوم الدولة الطرف

                                                                                       جبمـع البـيانات اإلحصائية الالزمة بشأن األطفال املعوقني، للسماح بإجراء حتليل مفصل               ) أ ( 
                                 للمشاكل اليت يواجهها هؤالء األطفال؛

               مرحلة مبكرة؛                                                      بإنشاء نظام وطين للكشف عن احلاالت وإحالتها والتدخل فيها يف  ) ب ( 

                                                                                         بطلب املزيد من املساعدة والتعاون التقنيني إلنشاء مؤسسات متخصصة تتسم بدرجة أكرب من               ) ج ( 
  .                                                                                               الفعالية، مبا يشمل مراكز للرعاية النهارية، ولتدريب اآلباء واملوظفني املهنيني العاملني مع األطفال وألجلهم

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                         اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنمية خدمات الرعاية الصحية والرعاية يف فتريت ما قبل                                   رغم التدابري املختلفة   -   ٧١٤
  :                                                                             الوالدة وما بعدها وجعل تلك اخلدمات ميسرة وجمانية للجميع، ال تزال اللجنة قلقة إزاء

                                                                 أوجه التفاوت اإلقليمية املوجودة يف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية؛  ) أ ( 
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            لرضع العايل؛             ومعدل وفيات ا  ) ب ( 

                                       وسوء التغذية املنتشرة بني الرضع واألمهات؛  ) ج ( 

                                       واالخنفاض احلاد يف معدالت الرضاعة الثديية؛   ) د ( 

  .                                                             وضعف إمكانية احلصول على مياه الشرب النظيفة واملأمونة يف رودريغيس    ) ه ( 

  :                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف -   ٧١٥

                                                   رية لقطاع الصحة بغية ضمان املساواة يف إمكانية                                                 بإيالء األولوية لتخصيص موارد مالية وبش       ) أ ( 
                                                        حصول األطفال على الرعاية الصحية اجليدة يف مجيع أرجاء البلد؛

                                                                                                   مواصـلة اجلهـود اليت تبذهلا لتحسني الرعاية يف فترة ما قبل الوالدة، مبا يشمل برامج التدريب                   ) ب ( 
                                               فض معدل وفيات الرضع، وال سيما يف املناطق الريفية؛                                                    املخصصة للقابالت والدايات، واختاذ كافة التدابري الالزمة خل

                                          حتسني احلالة التغذوية للرضع واألطفال واألمهات؛  ) ج ( 

                                                                                ضمان إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة وعلى املرافق الصحية يف مجيع أرجاء البلد،   ) د ( 
                  وخباصة يف رودريغيس؛

                                                    ة الثديية دون غريها لفترة ال تقل عن ستة أشهر                                                 تشجيع األمهات على االستمرار يف الرضاع         ) ه ( 
  .                                                 بعد الوالدة وإضافة أغذية أخرى مالئمة للرضع فيما بعد

            صحة املراهقني

                                                                                                      تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد حاالت احلمل بني املراهقات وإزاء حمدودية االستفادة من خدمات                 -   ٧١٦
  .                      الصحة اإلجنابية للمراهقني

ّ               ن تضع الدولة الطرف يف احلسبان ما ورد يف تعليق اللجنة العاّم رقم                            وتوصـي اللجنة بأ    -   ٧١٧                                                       ٢٠٠٣ ( ٤     (  
  :       ، وتقوم )CRC/GC/2003/4 (                                                   بشأن صحة املراهقـني ومنائهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل 

                                                                                 بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان إمكانية استفادة مجيع املراهقني من خدمات الصحة اإلجنابية؛  ) أ ( 

                                               التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف املناهج الدراسية؛      إدماج   ) ب ( 

                                                                               تنظيم محالت لتوعية املراهقني حبقوقهم يف جمال الصحة اإلجنابية والوقاية من األمراض املنقولة   ) ج ( 
  ،  )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                            عـن طـريق االتصال اجلنسي، ومن فريوس نقص املناعة البشري          

                     طالعهم على هذه األمور؛               واحلمل املبكر، وإ
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                                                                                      توفري دعم خاص للمراهقات احلوامل، مبا يف ذلك عن طريق اهلياكل اجملتمعية واستحقاقات               ) د ( 
  .                                             الضمان االجتماعي، والتأكد من أهنن يكملن تعليمهن

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

      ٢٠٠٥-    ٢٠٠١                                           الستراتيجية الوطنية املخصصة يف الفترة بني عامي                                     ترحـب اللجنة باعتماد خطة العمل ا     -   ٧١٨
                   ، وبإتاحة مضادات    )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                 للمسـائل املتصـلة بفـريوس نقص املناعة البشري        

      وتعرب   .                                 ً                                                                  فريوسات النسخ العكسي للحوامل جماناً بغية خفض عدد حاالت العدوى اليت تنتقل من األم إىل الطفل               
                          اإليدز مما يفضي إىل ظهور      /                                                                                 عن قلقها، مع ذلك، إزاء االفتقار إىل التوعية بشأن األمور املتصلة بالفريوس                    اللجـنة 

  .                                                          خماوف واتباع سلوك متييزي ضد املصابني هبذا الفريوس أو املتأثرين به

   هتا                                                                                               وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف يف االعتبار مراعاة حقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ سياسا            -   ٧١٩
        ، وتضع   )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                        واستراتيجياهتا املكرسة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري      
             وحقوق الطفل        اإليدز   /    فريوس  ال      بشأن    )     ٢٠٠٣ ( ٣                                                              يف احلسـبان مـا ورد يف تعلـيق اللجـنة العـام رقـم                

) CRC/GC/2003/3.(   

             مستوى املعيشة

  .                                                                الفقر، وخباصة يف رودريغيس، وإزاء التفاوت الكبري بني األقاليم                                                 تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار         -   ٧٢٠
                                                                                                                   واللجـنة إذ تعرب عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر، فهي ترى أنه ال يوجد حتسن                    

          التعليم                                                                                          ملموس يف األحوال املعيشية للفئات الضعيفة، وال سيما فيما يتعلق بإمكانية احلصول على سكن الئق وعلى
  .                                       وإمكانية الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية

                                                                                                      وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا للتأكد من تلبية مجيع احتياجات األطفال،                -   ٧٢١
                                  ً                                                                            وال سـيما أطفال األسر احملرومة اجتماعياً، واألطفال الذين يقطنون مناطق نائية، النتشاهلم من براثن الفقر                

  .                                                     حقهم يف احلصول على سكن الئق وعلى التعليم وحقهم يف الصحة      وإعمال

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

  .                                                                                                      تعترف اللجنة بالتحسن امللموس احلاصل يف ميدان التعليم، مبا يشمل إصالحات النظام التعليمي اجلارية              -   ٧٢٢
                                                  كتدبري إجيايب للحد من التفاوت بني إجنازات األطفال يف       ) ZEP   " (            عليم األولوي         جمال الت  "                       وهـي ترحـب بإنشاء      

                                                                                            ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ميكن أن يفضي إليه اإلصالح املقترح من إجحاف يف                  .                   مـيدان التعلـيم   
      وكذلك   .    موع                                                                                               التصـنيف الذي جيري مبوجبه تسجيل األطفال يف املدارس الثانوية الوطنية على أساس ارتفاع اجمل              

                                                                                                                      تعـرب اللجنة عن قلقها لعدم إضافة مواد تعليمية بلغة الكريول إىل املواد اليت تدرس باإلنكليزية، لغة التدريس                  
  .                           ً                                                             وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء عدم إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية  .       الرمسية
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  :                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن -   ٧٢٣

                                                                                   تتأكد من أن اإلصالحات املقترحة تضمن إمكانية حصول مجيع األطفال على التعليم الثانوي         ) أ ( 
                                                          اإللزامي اجملاين بغض النظر عن وضعهم االجتماعي وخلفيتهم اإلثنية؛

             ويف مرحلة                    الطفولة املبكرة        مرحلة          ماء يف    ن                                                تضـع سياسة الستخدام لغة الكريول يف فترة ال          ) ب ( 
  ؛                 الدراسة االبتدائية

                                                                                          تدرج يف املناهج الدراسية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يشمل مبادئ اتفاقية حقوق                ) ج ( 
  .              الطفل وأحكامها

  تدابري احلماية اخلاصة-٧
 )د(-)ب( والفقرات الفرعية ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد٣٧من املادة 

              إدمان املخدرات

                 وتكليفها بتنسيق    ) Natreasa (   ً                                                            لماً بإنشاء الوكالة الوطنية ملعاجلة املدمنني وإعادة تأهيلهم                       حتيط اللجنة ع   -   ٧٢٤
                                                                                                            مجيع اإلجراءات اليت تتخذها خمتلف املنظمات غري احلكومية لوقاية األطفال من إساءة استعمال العقاقري ومكافحة              

  .                                ن ما زالوا يقعون ضحية هذا اإلدمان                                                              تلك الظاهرة، لكنها ال تزال قلقة إزاء العدد الكبري من األطفال الذي

                                                                                          وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز ما تبذله من جهود ملكافحة إساءة استعمال األطفال     -   ٧٢٥
                                                                                                             للعقـاقري، وأن تعـزز، بصفة خاصة، محالهتا املكرسة للتوعية وتدابريها الوقائية والربامج اليت تضعها لشفاء                

  .    ً اعياً                          األطفال وإعادة إدماجهم اجتم

              االستغالل اجلنسي

                                                                                          ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية حلماية األطفال من اإليذاء اجلنسي، مبا يشمل استغالل األطفال  -   ٧٢٦
                                                             كما ترحب باملعلومات اليت أفادت بأن مركز الزيارات املفتوحة سيبدأ    ).     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣   (             ألغراض جتارية ً اً    جنسي

                                                                            اإلقامة، لتلبية احتياجات إعادة التأهيل لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي                                               أشغاله بعد انتظار طويل، على أساس     
   .                                                                         ولكن ال تزال اللجنة قلقة إزاء كثرة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية  .            ألغراض جتارية

                           واملواد األخرى ذات الصلة يف   ٣٤                                                          وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف، على ضوء ما ورد يف املادة       -   ٧٢٧
                                                                                                             االتفاقـية، بأن تواصل تعزيز تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل وقاية األطفال الضحايا ومساعدهتم على               
                          ً                                                                                 الشفاء وإعادة إدماجهم وفقاً ملا ورد يف نصوص اإلعالن وجدول العمل وااللتزام العاملي املعتمدة يف املؤمترين               

  .                           الل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية              ملكافحة االستغ    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                        العامليني املعقودين يف عامي 
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            قضاء األحداث

                                                                                                  ترحـب اللجنة مبعلومة أفادت بأن الدولة الطرف ستعيد النظر يف نظام قضاء األحداث، ولكنها ال تزال           -   ٧٢٨
                                     كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء   .                                                               قلقة لعدم وجود نص قانوين واضح حيدد السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية

  .                                                   التربوية البديلة واللجوء بكثرة إىل احلرمان من احلرية-                       إىل التدابري االجتماعية      احملدود

ْ                                              ً     ً                     توصي اللجنة بأن َتْضمن الدولة الطرف إعمال معايري قضاء األحداث إعماالً تاماً، وال سيما ما ورد  و -   ٧٢٩  َ                
                        ذجية الدنيا إلدارة شؤون                                                           من االتفاقية، باإلضافة إىل قواعد األمم املتحدة النمو          ٣٩    و   ٤٠ و  )  ب (  ٣٧          يف املواد   

             مبادئ الرياض  (                                                  ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث     )             قواعـد بيجني   (                  قضـاء األحـداث     
                                                                                                      ، وأن تأخذ يف االعتبار التوصيات املقدمة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة بشأن إدارة                 )           التوجيهـية 

  :                          الطرف مبا يلي على وجه اخلصوص                    وتوصي اللجنة الدولة   .                 شؤون قضاء األحداث

                        ً                  ً                     أن حتدد مبوجب القانون سناً دنيا مقبولة دولياً للمسؤولية اجلنائية؛  ) أ ( 

                                                                                   وأن تزيد وتيسر التدابري البديلة املتاحة لألحداث باللجوء إىل نظام اخلروج من احلجز والبقاء   ) ب ( 
                  فترة حتت املراقبة؛ 

  ،  ) ب (                                                 ضافة إىل التدابري الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية                                              وأن تـتخذ كافـة التدابري الالزمة، باإل         ) ج ( 
                                                                                   َّ             ً   للحد من اللجوء يف الواقع إىل احلرمان من احلرية، والتأكد من أنه ال يلجأ إىل هذا التدبري إالَّ كمالذ أخري حقاً؛

                                                                                             وأن تنفذ برامج تدريبية منتظمة لتدريب كافة املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث على                ) د ( 
  .                      عايري الدولية ذات الصلة  امل

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

          التفاقية  ني          االختياري ني         الربوتوكول               ً                             َّ                                    حتـيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف وقَّعت ولكنها مل تصدق على                -   ٧٣٠
  .                               ن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة   بشأ   و                                                             حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية

     بشأن                                                                                            وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل            -   ٧٣١
  .                           راك األطفال يف الرتاعات املسلحة ت ش ا   أن    وبش                                         وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية          بيع األطفال

  املتابعة والنشر-٩

        املتابعة

                                                                                     ً                توصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً              -   ٧٣٢
    ً                                                                                                         كـامالً، وذلك جبملة أساليب من بينها تعميم التوصيات على أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة                  

                               وعلى الربملانات احمللية، حسب                                                                             مماثلـة، وكذلـك على الربملان وعلى السلطات احمللية أو سلطات الواليات           
  .                                                                 االقتضاء، لتنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ اإلجراءات اإلضافية بشأهنا



CRC/C/41/3 
Page 148 

 

      النشر

                                                                                                       توصـي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية املقدمة من الدولة                -   ٧٣٣
                                         تمدة من اللجنة، على نطاق واسع باللغات       املع  )                   املالحظـات اخلتامية   (                                    الطـرف والتوصـيات ذات الصـلة        

                          كي يطلع عليها اجلمهور عامة   )                        على سبيل املثال ال احلصر   (                                                املسـتخدمة يف الـبلد وعـن طـريق اإلنترنت           
                                                                                                           ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية             

  .               وتنفيذها ورصدها

 قرير القادم الت-١٠

                                                                                                        تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم قبل املوعد احملدد مبوجب االتفاقية لتقدمي                -   ٧٣٤
                                                         وينبغي أن يضم هذا التقرير التقارير الدورية الثالث          .     ٢٠١٢       سبتمرب   /        أيلول  ١                               الـتقرير الدوري اخلامس، أي      

                                     ً                                  من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً وما يترتب على ذلك من                     ً                   ولكن نظراً إىل العدد الكبري      .                والرابع واخلامس 
                                                                                                    تأخري كبري بني تاريخ تقدمي الدولة الطرف تقريرها وتاريخ نظر اللجنة فيه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي 

     مارس  /       آذار  ١     ً                شهراً، أي حبلول       ١٨                                                                            تقرير موحد يضم التقارير الثالث والرابع واخلامس قبل املوعد احملدد مبدة            
                      وتتوقع اللجنة من      ).CRC/C/148      انظر   (         صفحة      ١٢٠      َّ                                     وجيب أالَّ يتجاوز عدد صفحات ذاك التقرير          .     ٢٠١١

  .                                                                                  الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

 اململكة العربية السعودية: املالحظات اخلتامية

              يف جلستيها   (CRC/C/136/Add.1)                                                   لتقرير الدوري الثاين للمملكة العربية السعودية                           نظـرت اللجنة يف ا     -   ٧٣٥
              ، واعتمدت يف       ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٤                ، املعقودتني يف     )1114    و CRC/C/SR.1112      انظر     (    ١١١٤    و     ١١١٢
  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧            املعقودة يف     ١١٢٠      اجللسة 

 مة مقد-ألف 

                                                                                                           ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت                -   ٧٣٦
                    كما تالحظ مع التقدير   .              ً                                  مما أتاح فهماً أوضح حلالة األطفال يف الدولة الطرفCRC/C/Q/SAU/2              طرحتها اللجنة 

   .                                 دمي معلومات إضافية أثناء سري احلوار                                              اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد الرفيع املستوى لتق

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف، والتقدم الذي أحرزته-باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ٧٣٧

                                                                                             التحسن امللحوظ يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك االستثمارات               ) أ (
             عاية الصحية؛                            املستمرة يف البنية التحتية للر
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                           ، واجلهود اليت بذلتها الدولة     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥                                              اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل األطفال للفترة   ) ب (
            ً                                                         الطرف مؤخراً للنهوض مبركز وحقوق الفئات السكانية األضعف كاألطفال املعوقني؛

                                                        إصدار مشروع قانون يعىن حبماية األطفال من التجاوزات واإلمهال؛  ) ج (

     برقم  )      اجلمال (                                بتنظيم مسابقات ركوب اهلجن          ٢٠٠٢                          د السالمة اخلاصة يف عام          قواع          اعـتماد     ) د (
              سنة لركوب     ١٨                                                        ، واليت حتظر استخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن              ١٤٢٢               ذي القعدة     ١          م تاريخ    /   ٩٦٦ / خ

                                                      اجلمال وتعزز األنظمة اخلاصة بالسالمة يف سباقات ركوب اهلجن؛ 

                                                                  رف للتشجيع على إقامة حوار عام مفتوح بشأن القضايا املتعلقة                                          اجلهـود اليت تبذهلا الدولة الط         ) ه (
                                  ، الذي عقد مناقشات عن التطرف          ٢٠٠٣       أغسطس   /                                                          حبقوق الطفل، مبا يف ذلك إنشاء مركز احلوار الوطين يف آب          

  .              والشباب واملرأة

  :                 ً                                                  وترحب اللجنة أيضاً مبصادقة الدولة الطرف وانضمامها إىل صكوك دولية منها -   ٧٣٨

              بشأن محاية       ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                                                 وكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف             الربوت  ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠١      نوفمرب  /               ، يف تشرين الثاين )               الربوتوكول الثاين (                                 ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

                                       املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال        )     ١٩٩٩      لعام     (   ١٨٢                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) ب ( 
  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /                                        ذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف تشرين األول    واختا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�جيم 

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

                       التوصيات السابقة للجنة

                                        لتناول الشواغل والتوصيات العديدة                                                                      تالحـظ اللجـنة مـع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف            -   ٧٣٩
) CRC/C/15/Add.148 (               الـيت أبدهتـا اللجـنة عـلى إثـر الـنظر يف التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف                                                                                       
) CRC/C/61/Add.2 (  بيد أهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة   .                                               وذلك من خالل التدابري التشريعية والسياسات العامة                                

                                                                            عض الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها بشأن أمور تشمل التحفظات                                              الطـرف مل تـول عناية كافية لب       
  .                                                                      والتشريعات احمللية، واملبادئ األساسية، واحلقوق املدنية واحلريات واحلماية اخلاصة

ّ                                            حتـث اللجـنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتناول ما مل يتّم تنفيذه بعد من التوصيات                   -   ٧٤٠                                                          
                                                                                           حظات اخلتامية على التقرير األويل، والتصدي لقائمة الشواغل الواردة يف املالحظات اخلتامية                           الواردة يف املال  

  .                        على التقرير الدوري الثاين
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       التحفظ

                                                                                                          تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن التحفظ املتمثل يف اإلشارة العامة إىل الشريعة اإلسالمية والقانون                -   ٧٤١
  .                                                                     تدبري احتياطي بشكل أساسي وال يعرقل تنفيذ الدولة الطرف ألحكام االتفاقية                          الوطين بدون حتديد مضمونه، هو

                                                                                                               ولكن اللجنة تعرب مرة أخرى عن قلقها من أن الطابع العام هلذا التحفظ يتيح للمحاكم واملسؤولني احلكوميني                 
                         وافقه مع غرض االتفاقية                                                              ً     ً                           وغريهـم من املسؤولني إبطال الكثري من أحكام االتفاقية مما يثري قلقاً جدياً إزاء مدى ت               

  .        ومقاصدها

                                                  من االتفاقية، توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة      ٥١              من املادة     ٢                                     تكـرر اللجـنة، على ضوء الفقرة         -   ٧٤٢
                                                                                                            الطـرف مبـراجعة الطـابع العام لتحفظها هبدف سحبه أو تضييق نطاقه، وفقا إلعالن وبرنامج عمل فيينا                   

  .    ١٩٩٣                نسان املعقود عام                                    الصادرين عن املؤمتر العالـمي حلقـوق اإل

        التشريع

                                                                                                     ترحـب اللجـنة مبشـروع اللجنة السعودية لرعاية الطفولة، الذي يهدف إىل وضع دليل شامل جلميع                  -   ٧٤٣
  .                                                                                                    الصكوك القانونية احمللية ذات الصلة باألطفال هبدف تعديل هذه القوانني لضمان توافقها التام مع أحكام االتفاقية

                                                                     ً  طرف مبواصلة جهودها للقيام مبراجعة قوانينها احمللية املتعلقة باألطفال مراجعةً                      توصي اللجنة الدولة ال -   ٧٤٤
                                                                 ً                                           شاملة، مبا يف ذلك القانون األساسي، بغية إدخال التعديالت الضرورية كافةً لضمان مطابقتها ملبادئ وأحكام               

  .                    االتفاقية مطابقة تامة

        التنسيق

                                                         هبا اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة، ولكنها تشعر                ً                             حتيط اللجنة علماً بأنشطة التنسيق اليت تضطلع     -   ٧٤٥
  .                                                                                              بالقلق لعدم حتقق التنسيق الفعال بشكل كامل، مبا يف ذلك التنسيق بني السلطات املركزية واإلقليمية واحمللية

   يع                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد آلية التنسيق القائمة عن طريق تطوير التنسيق والتقييم على مج -   ٧٤٦
         كما توصي   .                                                                    ً                 مسـتويات اإلدارة، مبا يف ذلك التنسيق على مستوى القطاعات املتعددة وعمودياً وبني األقاليم   

                                             ً                                                                   اللجـنة الدولـة الطرف بتزويد آليات التنسيق كافةً، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، مبا يكفي من املوارد                   
  .                        البشرية واملالية والتقنية

             الرصد املستقل

           ً                 ، وحتيط علماً بواليتها اليت         ٢٠٠٤      مارس   /                                                 بتأسيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف آذار                   ترحب اللجنة  -   ٧٤٧
                                            ولكن بالرغم من هذه اخلطوة اإلجيابية، فإن         .                                                               تتـيح تلقي الشكاوى املتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق اإلنسان        

ٍ       اللجنة قلقة ألن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مل تتمكن من احتالل مركٍز مستق   .         ل بالكامل                                                              
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                                   بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة  ٢                                                      تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التعليق العام رقم  -   ٧٤٨
                                                                                          حلقوق اإلنسان ومواصلة جهودها من أجل ضمان أن تكون اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان آلية رصد مستقلة 

                                        لترويج االتفاقية ورصد تنفيذها، وكذلك       )    رفق     ، امل    ١٣٤ /  ٤٨                           قرار اجلمعية العامة رقم      (    ً                  وفقـاً ملبادئ باريس     
                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد هذه        .                                                                لـتلقي شكاوى األفراد ومنهم األطفال، والتحقيق فيها وتناوهلا        

                                 كما توصي الدولة الطرف مبواصلة       .                                                                          اآللـية باملوارد البشرية واملالية الكافية وبتسهيل وصول األطفال إليها         
  .                                                         ساعدة من جهات تشمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                 التماس املشورة وامل

            ختصيص املوارد

                                                                                                       تالحـظ اللجنة مع التقدير االستثمارات الكبرية يف اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم ولكنها قلقة               -   ٧٤٩
  .                         ماية اخلاصة على سبيل املثال                                                                      إزاء حمدودية خمصصات امليزانية للمجاالت األخرى اليت تغطيها االتفاقية، ومنها احل

                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة إعطاء األولوية لتخصيص اعتمادات يف امليزانية إلعمال حقوق                -   ٧٥٠
                                                                                                               األطفال، وذلك بتكريس أقصى قدر من املوارد املتاحة للخدمات االجتماعية والصحية والتعليم والثقافة، وزيادة              

                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                          حلماية اخلاصة للفئات الضعيفة من األطفال                                     املوارد املخصصة لتنفيذ تدابري ا    
                                     ، وأن حتدد املبلغ السنوي املخصص يف                  حقوق الطفل           ً       ً                                          جتـري تقيـيماً منهجياً ألثر خمصصات امليزانية على إعمال           

  .       ا املبلغ                                  ً        سنة، والنسبـة اليت تصرف عليهم فعـالً من هذ  ١٨                                     امليزانية لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

            مجع البيانات

  )          اليونيسيف (                                                                                        يف حني ترحب اللجنة باملشروع املشترك بني الدولة الطرف ومنظمة األمم املتحدة للطفولة               -   ٧٥١
                                                                                                           إلنشـاء قاعدة بيانات وطنية خاصة باألطفال، فإهنا تعرب عن قلقها لعدم وجود بيانات كافية يف بعض اجملاالت              

                             ، واألطفال املعوقني، واألطفال     )                العمال املهاجرين  (                           فال العمال غري السعوديني                                           الـيت تشملها االتفاقية، مبا فيها أط      
                                                                                                         املعرضـني لالعتداء واإلمهال، واألطفال املتسولني يف الشوارع، واألطفال ضمن إطار النظام القضائي، واألطفال              

   .                 املنتمني إىل أقليات

                     ً                بيانات حبيث يشكل أساساً لتقييم التقدم                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز نظامها اخلاص جبمع ال -   ٧٥٢
                 وينبغي أن تشمل     .                                                                                        احملرز يف إعمال حقوق األطفال واملساعدة على تصميم السياسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية           

                                                                                              البيانات مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تكون مصنفة حسب اجلنس والفئة اليت ينتمي إليها األطفال 
                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية              .        خاصة                    احملـتاجون إىل محاية   

ٍ                               وغريها للجنة املؤشرات االجتماعية كي تضع مؤشرات تسمح برصد فعاٍل للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية                                                          .  

             نشر االتفاقية

                                    ود الدولة الطرف يف سبيل نشر االتفاقية                                         من االتفاقية، تالحظ اللجنة مع التقدير جه  ٤٢                  فيما يتعلق باملادة  -   ٧٥٣
              بيد أن اللجنة   .                                                                                         بوسائل تشمل العديد من الربامج واألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة

                                                                                                      قلقـة ألن العـاملني مع األطفال وألجلهم، وخباصة اجلمهور العام مبا يف ذلك األطفال وآباؤهم ومقدمو الرعاية         
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                                                                                        ال حيصلون على ما يكفي من املعلومات والتدريب املنهجي فيما يتعلق باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان،         اآلخرون، 
  .                ومنها حقوق الطفل

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٥٤

                                                                                        تطويـر بـرامج تدريب منهجية وهادفة يف جمال حقوق اإلنسان، تنطوي على عناصر منها                 ) أ ( 
                  كالقضاة، واحملامني،   (                                                             ا، وختصص جلميع الفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم                                  مبادئ االتفاقية وأحكامه  

ّ        ُيعرف العنصر منهم باسم املطّوع     (                                                                          واملوظفـني املكلفـني بإنفاذ القوانني مبا يف ذلك عناصر الشرطة الدينية                                       ُ (  
                املدرسني، وموظفي                                                                                     ورجال الدين اآلخرين، واملوظفني العاملني يف مؤسسات وأماكن احتجاز األطفال، وكذا            

  ؛ )            ّ                       الرعاية الصحّية واألخصائيني االجتماعيني

                                                                                         إجيـاد طـرق وأسـاليب مبتكرة لنشر االتفاقية، بطرق منها استراتيجية اتصاالت مصممة                ) ب ( 
     ً                                                                                                     خصيصـاً هلذا الغرض حبيث تربط بني االتفاقية والقيم والتقاليد اإلجيابية يف اجملتمع السعودية، وإذكاء الوعي             

                                                           فل، مبا يف ذلك األطفال الضعفاء، بني األطفال وذويهم واجملتمع املدين؛             بشأن حقوق الط

                                                                                 تطوير واعتماد استراتيجية اتصاالت إلشراك وسائل اإلعالم يف نشر مبادئ االتفاقية وأحكامها؛  ) ج ( 

                                                                                التماس املساعدة التقنية يف هذا اجملال من هيئات تشمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   ) د ( 
  .              سان واليونيسيف   اإلن

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                                                            مع أن اللجنة تعترف بتزايد عدد مجعيات اجملتمع املدين املنشأة ألغراض خريية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء قلة  -   ٧٥٥
                                                                                                 عدد املنظمات غري احلكومية العاملة من أجل التنمية القائمة على حقوق اإلنسان وكذلك إزاء عدم مالءمة احلوار 

  .                                                                                        اون مع اجملتمع املدين يف الدولة الطرف، وخباصة مع املنظمات غري احلكومية العاملة على تنفيذ االتفاقية     والتع

                                                                                           تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على تيسري إطار إلنشاء املنظمات غري احلكومية حىت تتمكن هذه             -   ٧٥٦
                         ي الدولة الطرف بتعزيز        وتوص  .                                                                           املـنظمات مـن دعـم الدولة الطرف يف جمال تعزيز حقوق الطفل وإعماهلا             

                                                                                                         جهودها لتشجيع احلوار التفاعلي مع اجملتمع املدين وإشراك املنظمات غري احلكومية، وخباصة تلك اليت تتعامل               
  .                                               مع قضايا حقوق الطفل، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

              التعاون الدويل

                            ما مجعيات اجملتمع املدين السعودي                                                                       تالحـظ اللجـنة مع االرتياح التعاون والدعم الدوليني اللذين تقدمه           -   ٧٥٧
                                                     وتالحظ أن السلطات السعودية قد زادت من يقظتها إزاء هذا   .                                                ألنشطة رعاية الطفولة يف بعض البلدان اإلسالمية      

                                                                                                                  الـنوع من التعاون ورصدها لـه على ضوء التقارير القائلة إن بعض اجلمعيات اخلريية تدعم املدارس الدينية يف                  
  .                          ث الكراهية والتطرف واإلرهاب                   اخلارج، واليت قامت بب
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                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وزيادة مساعداهتا اإلمنائية                -   ٧٥٨
                                 ً                                                     يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل، عمالً بتوصية األمم املتحدة، مع مراعاة التركيز                 ٠,٧                       الرمسـية لتبلغ نسبة     

ٍ         عـلى حقوق الطفل بشكل خاٍص                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على املضي يف         .                          يف سياق الربامج واملشاريع                         
  .                                                                                              تيسري عمل مجعيات اجملتمع املدين يف جمال حقوق الطفل ورعاية الطفولة يف اخلارج مبا يتمشى وروح االتفاقية     

           ف إىل نشر                                                                                                 وتوصي الدولة الطرف مبواصلة تعزيز يقظتها ورصدها لتاليف دعم التعليم الديين يف اخلارج اهلاد             
  .                                  الكراهية والتطرف واإلرهاب بني األطفال

  تعريف الطفل-٢
 ) من االتفاقية١املادة (

                   سنة، ولكنها تشعر   ١٨               ً                                                             حتـيط اللجـنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأن سن الرشد يف الدولة الطرف هو          -   ٧٥٩
                           ً     رية تتيح لـه أن يقرر أن طفالً ما                                                                           بـالقلق إزاء ما بلغها من معلومات أثناء احلوار بأن القاضي يتمتع بسلطة تقدي  

  .                   بلغ الرشد يف سن أبكر

                                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الضرورية لتثبيت سن الرشد عند                -   ٧٦٠
  ة                 كما توصي اللجن    .                                                                                           سـنة بشكل قاطع وبدون استثناء حلاالت حمددة، مبا يف ذلك يف إطار نظام قضاء األحداث                  ١٨

  .                                                                          ً                     الدولة الطرف بأن حتدد بالقانون السن األدىن للزواج عند نفس املستوى املقبول دولياً لكل من البنات واألوالد

  املبادئ العامة-٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

              اخلتامية بشأن                                                                                            تشاطر اللجنة جلنة القضاء على التمييز العنصري ما أعربت عنه من شواغل يف مالحظاهتا                -   ٧٦١
                               اليت قالت فيها إن جمرد ذكر املبدأ   ) CERD/C/62/CO/8   (    ٢٠٠٣     مارس  /                                      اململكة العربية السعودية املعتمدة يف آذار

                       فالتمييز حبكم القانون     .                                                                                              العام املتمثل يف عدم التمييز يف القوانني احمللية ال يشكل استجابة كافية ملتطلبات االتفاقية             
                                                              ً     ً                   حبكم الواقع ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج قضايا تثري قلقاً خاصاً لدى                                           والواقع ضد البنات والتمييز   

                                                                                                               اللجـنة، شأهنا شأن أوجه التفاوت يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت يعيشها أطفال غري املواطنني                
  .                                                           والفئات الضعيفة األخرى، كاألطفال الذين ينتمون إىل أقليات دينية

                                                                                                     اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قوانينها احمللية وأنظمتها اإلدارية ذات الصلة لضمان االحترام التام                     توصـي    -   ٧٦٢
ّ                                                           ملـبدأ املساواة بني البنات واألوالد يف التمتع جبميع احلقوق اليت تنّص عليها االتفاقية، ولضمان عدم تعرض األطفال                                                                           

      وتشجع   .                                  واألطفال املتسولني يف الشوارع للتمييز  )      اجرين   امله (                                                   املولوديـن خارج إطار الزواج وأطفال غري السعوديني      
                                                                                               على تعزيز جهودها االستباقية والشاملة للقضاء على التمييز حبكم الواقع على أي أساس كان                                     اللجنة الدولة الطرف    

     يف                                                                                                                وضـد مجيع فئات األطفال الضعفاء، بوسائل تشمل محالت التثقيف العامة ملنع التمييز ومكافحة املواقف السلبية               
ٍ                                                                   وينبغي أن تتابع الدولة الطرف هذه اجلهود بتعاوٍن وثيق مع زعماء اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني بغية                  .        اجملـتمع                                              

  .                                                          الثقافية القائمة باستمرار على سلطة األب ال سيما جتاه البنات-                                          تشجيع التغيري يف التقاليد واملواقف االجتماعية 
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                                                            طرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من                                     وتطلـب اللجـنة إىل الدولة ال       -   ٧٦٣
                                                                                                 تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر 
                                                                                                           العـاملي ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املنعقد يف عام                

    ).              أهداف التعليم (              من االتفاقية   ٢٩           من املادة  ١              بشأن الفقرة  ١                                   ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم     ٢٠٠١

                  مصاحل الطفل الفضلى

                  من االتفاقية ليس  ٣                                                                             يساور اللجنة القلق ألن املبدأ العام املمتثل يف مصاحل الطفل الفضلى والوارد يف املادة  -   ٧٦٤
                                                                         ني واألنظمة واملمارسات املتعلقة باألطفال، من قبيل مركز الطفل وقرارات               ً                              مدرجـاً بصـورة منهجية يف القوان      

  .                                            احلضانة ويف جمال الرعاية البديلة على سبيل املثال

                ً     ً                                    من االتفاقية دجماً تاماً يف مجيع التشريعات واملمارسات          ٣                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بدمج املادة         -   ٧٦٥
  .                 اليت تتعلق باألطفال

           وبة اإلعدام               احلق يف احلياة وعق

               ً                                     ُ                                                          حتـيط اللجـنة عـلماً باملعلومات القائلة إن عقوبة اإلعدام ال ُتطبق على األطفال أو على األشخاص الذين                    -   ٧٦٦
                                                        بيد أهنا تظل قلقة بشدة ألن القضاة يتمتعون بالسلطة            ).                  سنة بشكل عام     ١٨ (                                       يرتكـبون جرمية قبل بلوغ سن الرشد        

                                                                      ما بلغ سن الرشد قبل بلوغه السن احملددة، عندما ينظرون يف قضايا جنائية                                         ً          الـتقديرية اليت تتيح هلم أن يقرروا أن طفالً        
ّ       ً                                                                                                     ختـّص أطفـاالً، مما يؤدي إىل فرض عقوبة اإلعدام يف جرائم ارتكبها أشخاص قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر              .  

ّ        وتشعر اللجنة جبزع شديد ألن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق األساسية اليت تنّص علي   .             من االتفاقية  ٣٧         ها املادة                                          ً      ً                      

            ً                                       كي توقف فوراً تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام الصادرة                ضرورية  ال       تدابري    ال                                     اللجنة الدولة الطرف على اختاذ         ّ حتثّ -   ٧٦٧
                                                               الثامنة عشرة، واختاذ التدابري القانونية املالئمة لتحويل تلك                            قبل بلوغهم سن          جرائم                        األشخاص الذين ارتكبوا          حبـق   

     على                        عقوبة اإلعدام املفروضة                                                                     تتوافق مع أحكام االتفاقية، وإعطاء األولوية القصوى إللغاء                                األحكـام إىل عقوبـات    
  .          االتفاقية  من    ٣٧      املادة                            الثامنة عشرة حسب ما تقتضيه                                          األشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن 

     مارس  /      آذار  ١١          اندلع يف                                                                       تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ملا وردها من أنباء عن حادث احلريق املفجع الذي -   ٧٦٨
                                                                يف مكة، والذي أفضى إىل وفاة أربع عشرة فتاة على األقل،              ٣١                                             يف املدرسة اإلعدادية العامة للبنات رقم            ٢٠٠٢

  .                                                                               واملعلومات اليت تفيد بأن مبىن املدرسة مل يكن يفي مبعايري السالمة الكافية بالنسبة لألطفال

                                                       مها وفد الدولة الطرف واليت تفيد أن احلادث املفجع كان سببه                                 يف حني حتترم اللجنة املعلومات اليت قد -   ٧٦٩
ِ                                                                                               ِقدم مبىن املدرسة والتدريب غري املالئم ملوظفي املدرسة على تدابري الطوارئ، فإهنا توصي الدولة الطرف باختاذ 

  ّ      أكّد من                                                                                    مجيع التدابري الضرورية اليت تضمن، إىل أقصى حد ممكن، حياة األطفال ومنوهم يف مجيع األوقات، والت
                                                                                                   سالمة مجيع املباين املدرسية واملؤسسات األخرى بالنسبة لألطفال والسهر على تدريب مجيع املوظفني بشكل              

  .                       منتظم على تدابري الطوارئ
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                  احترام آراء الطفل

                                                                                            تشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا تبذله من جهود يف سبيل احترام حق الطفل يف مساع آرائه بوسائل تشمل    -   ٧٧٠
ـ                           بيد أهنا قلقة ألن املواقف   .                                                                       الس وأنشطة ترفيهية لألطفال، وبشكل خاص يف إطار املرافعات القضائية                     إنشـاء جم

ّ                                                                     التقلـيدية يف اجملتمع جتاه األطفال، وخباصة البنات، حتّد من حقهم يف التعبري عن آرائهم ومن مراعاة هذه اآلراء                                                                 
   .                                        وخباصة داخل األسرة ويف املدارس ووسائل اإلعالم

                                                                          من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حق الطفل يف التعبري عن آرائه   ١٢        املادة   وء     على ض -   ٧٧١
                                                                  ، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف املدرسة ويف وسائل اإلعالم واحملاكم                ً                            كامالً يف مجيع املسائل اليت ختصه           ً   تعـبرياً 

      تنظيم     ب      الطرف                   ي اللجنة الدولة                        ويف هذا الصدد، توص     .                                           اإلداريـة وعلى نطاق اجملتمع بشكل عام                واهليـئات 
                                                                  الطالع األطفال وغريهم، مبا يف ذلك اآلباء وموظفو القانون، على                            برامج تثقيفية      ووضع                  محـالت للتوعـية   

        الدولة                   كما توصي اللجنة     .                                                                               حقـوق الطفل يف التعبري عن رأيه واآلليات والفرص األخرى القائمة هلذا الغرض            
  . )         اليونيسيف (                                      جهات إحداها منظمة األمم املتحدة للطفولة     من            يف هذا الصدد                       الطرف بالتماس املساعدة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )أ(٣٧ والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 )من االتفاقية١٩من املادة 

             االسم واجلنسية

                                                                                                          فـيما يـتعلق حبق الطفل يف احلصول على اجلنسية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض لـه                   -   ٧٧٢
                                                                            فاألطفال من آباء سعوديني حيصلون على اجلنسية بعد الوالدة، بغض النظر عن              .                           فـال بسبب جنسية آبائهم       األط

                                                                                                                  مكـان والدة الطفل، بينما ال تستطيع النساء السعوديات نقل اجلنسية السعودية إىل أبنائهن املولودين من زواج                 
  .                                 برجل غري سعودي أو من عالقة غري زوجية

                                                                              الطرف مبراجعة تشريعاهتا املتعلقة باجلنسية لضمان إمكانية نقل اجلنسية إىل                                   توصـي اللجـنة الدولة     -   ٧٧٣
  .                                األطفال عن طريق األم واألب دون متييز

           حرية الدين

  .                                                                                          تشعر اللجنة بالقلق ألن حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين ال حتظى باحلرية واالحترام الكافيني -   ٧٧٤
  .                                                 لكراهية املوجه ضد األقليات الدينية يف املدارس واملساجد                               ويساور اللجنة القلق إزاء خطاب ا

                                                                        من العهد، توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل يف حرية              ١٤                          عـلى ضوء أحكام املادة       -   ٧٧٥
                                                                                                                 الفكـر والوجدان والدين من خالل اختاذ تدابري فعالة ملنع مجيع أشكال التمييز القائم على الدين أو املعتقد                  

   .                                                         يها، ومن خالل التشجيع على التسامح الديين واحلوار داخل اجملتمع          والقضاء عل
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                                أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة                           احلماية من التعذيب واملعاملة 

                             الصادر مبوجب املرسوم امللكي                                     من قانون اإلجراءات اجلنائية        ١٣    و  ٢                                 يف حـني تالحـظ اللجنة املادتني         -   ٧٧٦
                                                            ، والذي حيظر التعذيب أو املعاملة املهينة، والضمانات اليت أعطتها     ٢٠٠١    وبر    أكت /            تشرين األول  ١٥    يف   ٣٩ /      برقم م

ّ                                                   الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم تطبيق العقاب البدين على القّصر، فإهنا قلقة بشأن التقارير اليت وردهتا عن حاالت                                                             
             ُ         غري أخالقي وما ُينسب إىل                                                    ُ                    ً   اجللد خارج نطاق القضاء وبصورة تعسفية للمراهقني الذين ُيشتبه يف سلوكهم سلوكاً 

  .                      الشرطة من تصرفات وحشية

                                                                                                  حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة من أجل اإللغاء الفوري لعقوبة جلد                 -   ٧٧٧
                                                                                                           املراهقني خارج نطاق القضاء أو بصورة تعسفية وكذلك األشكال األخرى من العقوبة القاسية أو الالإنسانية               

ُ                                                                                 ُتطبق على أشخاص ارتكبوا جرمية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مبا يف ذلك التصرفات الوحشية               أو املهينة اليت 
  .      للشرطة

                العقوبة البدنية

                                                                                            يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير النشرات املنتظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، واليت حتظر ضرب  -   ٧٧٨
                                                           يم العام وتفرض عقوبات هتدف إىل ردع املدرسني عن ارتكاب                                                           األطفال أو إساءة معاملتهم يف مجيع مراحل التعل       

                              بكثرة يف املرتل وأهنا تشكل                      وأهنها تستخدم        مشروعة                                                               مـثل هـذه األفعال، فإهنا تالحظ بقلق أن العقوبة البدنية          
ّ                ينّص عليها القانون       عقوبة    .   

                        ة البدنية يف أي مكان، مبا                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية حلظر مجيع أشكال العقوب -   ٧٧٩
                                                                                كما توصي الدولة الطرف بالقيام حبمالت تثقيفية تتناول اآلثار السلبية للعقوبة البدنية   .                 يف ذلك داخل األسرة

  .                                                                                   على األطفال والتشجيع على أشكال التأديب اإلجيابية اخلالية من العنف كبديل للعقوبة البدنية

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ٢٥ إىل ٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥واد امل(

  من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

                  مسؤوليات الوالدين

       ولكنها   .                                                                   ُ                           ترحب اللجنة باملعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها إدخال برامج ُتعىن بتنشئة األطفال          -   ٧٨٠
                 من االتفاقية،     ١٨                  وعلى ضوء املادة      .          املسيار                                        ال تشمل بالضرورة األطفال مثرة نكاح                                 تالحظ بقلق أن هذه الربامج    

   .    ّ                                        تذكّر اللجنة بأمهية األسرة يف تنشئة الطفل ومنوه

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولة الطرف باملضي يف تطوير وتنفيذ برامج هتدف إىل نشر الوعي بأمهية تقاسم                  -   ٧٨١
                                                               لتزامات األب واألم كليهما بدعم أطفاهلما ومساعدهتم وتربيتهم،                                                   املسـؤوليات بـني الوالدين، مبا يف ذلك ا        

                             وتوصي بأن هتتم هذه الربامج       .                                                                           وتـزويد األبوين واألطفال باملهارات وخدمات الدعم الكافية يف هذا الصدد          
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                                                     وتوصي الدولة الطرف باالضطالع بدراسة لتقييم تنمية         .       املسيار    ً                                        أيضـاً باألطفـال املولودين يف إطار نكاح         
  .                                              ولة املبكرة وممارسات رعاية الطفل على مستوى األسرة    الطف

                         الرعاية املؤسسية والبديلة

ّ                                   يف حني تنّوه اللجنة مع التقدير بنظام         -   ٧٨٢                                                                ، فإهنا قلقة ألن تطبيق هذا النظام ال يضمن التمتع الكامل                  الكفالة       
ّ                       جبمـيع احلقوق اليت تنّص عليها االتفاقية       ّ                   ت الرعاية ال يتّم اللجوء إليه                                            كما يقلقها أن وضع األطفال يف مؤسسا        .                                 

ٍ       ً   كحٍل أخٍري دائماً     ٍ   .  

                      وغريها من التدابري      ية     تشريع       تدابري     ذ   ي       وتنف                     باالستمرار يف وضع                       الدولـة الطـرف            اللجـنة         توصـي  -   ٧٨٣
             واليت يستحسن                         الرعاية البديلة املالئمة      ، على                     األطفال، عند االقتضاء    حصول                          والسياسات واإلجراءات لضمان 

                          ً     ً              ترم أحكام االتفاقية احتراماً كامالً، وخباصة          حي      كفالة          ظل نظام          أو يف           املوسعة         أسرهم           أهلهم أو                  أن تكون لدى    
                                                                                وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز تطبيق نظام الكفالة عن طريق تعديل القوانني ذات   .   ٢١   و  ٢٠       املادتني 

                  الكامل باحلقوق اليت                                                                                  الصـلة واالضطالع حبمالت توعية إىل جانب تدابري بناء القدرات لضمان متتع األطفال            
ّ                                  تنّص عليها االتفاقية ضمن نظام الكفالة   .  

                                   العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة

                                                         ً                                             جتـد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لكسر طوق الصمت احمليط بقضايا                  -   ٧٨٤
          وتالحظ مع    .                                    اءة معاملتهم والتوعية هبذا الشأن                                                                  االعتداء على األطفال، وحلظر االعتداء على األطفال وإمهاهلم وإس        

ُ                       التقدير حلقة العمل املتعلقة باالعتداء على األطفال اليت ُعقدت يف نيسان           ٍ                 بدعٍم من برنامج         ٢٠٠٤       أبريل   /                                                          اخلليج     
                                                             ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتب التربية العريب لدول اخلليج،                                           العـريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية    

ـ                                                                                                                      ا تالهـا من القرار امللكي الصادر عن امللك فهد بن عبد العزيز يطلب فيه إىل األمانة العامة للجنة الوطنية                        وم
                             كما تالحظ مع التقدير املعلومات   .                                                                    السعودية لرعاية الطفولة إنشاء آلية هتدف إىل وضع حد لالعتداء على األطفال

                        بيد أن اللجنة تشعر بقلق   .            ً                املتاح جماناً ملساعدة األطفال                                                اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اخلط الوطين الساخن
             وتالحظ اللجنة   .                                                                                   بالغ لعدم توفر معلومات ووعي كافيني عن االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم داخل األسرة

  .                                                                         مع القلق أن حوادث العنف املرتيل املبلغ عنها ال تزال مشكلة عويصة يف الدولة الطرف

  :                      لدولة الطرف على ما يلي           حتث اللجنة ا -   ٧٨٥

                                                                                        االضـطالع بدراسـة لتقيـيم طابع ونطاق إساءة معاملة األطفال واالعتداء عليهم ووضع                ) أ ( 
                                                                                                   استراتيجية شاملة تستند إىل القرار امللكي الصادر عن امللك فهد بن عبد العزيز الذي يطلب إىل األمانة العامة 

                                    ة من أجل التصدي لالعتداء على األطفال؛                                               للجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة إنشاء آلي

                                                                                      اختـاذ تدابـري تشريعية حلظر مجيع أشكال العنف البدين والنفسي ضد األطفال، مبا يف ذلك              ) ب ( 
                          االعتداء اجلنسي داخل األسرة؛
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                                                                                          القـيام حبمـالت تثقيف عامة بشأن اآلثار السلبية إلساءة معاملة األطفـال والعنف املرتيل                ) ج ( 
          بشكل عام؛

                                                                                    وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدهـا والتحقيق فيهـا، مع التدخـل             ) د ( 
             عند االقتضاء؛

                                                                                       التحقيق يف مجيع حاالت إساءة املعاملة وحماكمة املسؤولني عنها، وضمان عدم تعرض الطفل                 ) ه ( 
                                                    الضحية لألذى أثناء اإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيته؛

                                                                  ـن خدمات الرعاية واستعـادة العافيـة وإعـادة اإلدماج للضحايا                             توفري القدر الكايف م     ) و ( 
           من األطفال؛

                                                                                           تدريـب الفـئات املهنية العاملة مع األطفال، كاملدرسني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون               ) ز ( 
  ا                       اءة املعاملة واإلبالغ عنهـ                           اع الصحـة، على تبني حاالت إسـ     ي قطـ                                  وموظفي الرعاية والقضاة والعاملني ف

               والتعامل معها؛

   ).         اليونيسيف (                                                      التماس املساعدة من جهات تشمل منظمة األمم املتحدة للطفولة   ) ح ( 

ّ                  ويف سـياق الدراسة املعمقة اليت أجراها األمني العام عن مسألة العنف ضد األطفال، تنّوه اللجنة مع     -   ٧٨٦                                                                          
                                  ال أفريقيا اليت عقدت يف مصر يف                                                                             التقدير مبشاركة الدولة الطرف يف املشاورة اإلقليمية للشرق األوسط ومش         

                                                            وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هذه املشاورة          .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٢٩       إىل     ٢٧            الفترة من   
                                                                                                         اإلقليمية كأداة الختاذ إجراءات، بالشراكة مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف                

ّ                                لالزم لتنفيذ إجراءات ملموسة وحمددة الّزمن، عند االقتضاء، ملنع وقوع هذه                               البدين أو النفسي، وإجياد الزخم ا                                    
  .                                   األشكال من العنف واالعتداء والتصدي هلا

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                                                                        تشـيد اللجـنة جبهود الدولة الطرف لضمان حتسني فرص األطفال املعوقني يف اجملتمع عن طريق إدماجهم مع                   - ٧  ٧٨
                                                 ً                بيد أن اللجنة قلقة ألن األطفال املعوقني يواجهون متييزاً حبكم الواقع يف     .                                                   أقراهنم يف املدارس ويف األنشطة الثقافية والرياضية      

  .                                                              الوطنية املوجهة لألطفال املعوقني تفتقر إىل النهج القائم على احلقوق                                  حياهتم اليومية وألن الربامج والسياسات

                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف أن تضع يف اعتبارها قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ                 -   ٧٨٨
      ناقشة                                               والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يومها املخصص للم  )   ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (              الفرص للمعوقني 

ّ                                                  ، فتعّمم النهج القائم على احلقوق يف مجيع السياسات          )CRC/C/69      انظر   (                                  العامـة حلقـوق األطفال املعوقني             
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                                                           كما توصي الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة ملنع التمييز حبكم   .                                     والربامج الوطنية املوجهة لألطفال املعوقني
                                                            ا يف ذلك التعليم واألنشطة الثقافية، مع مراعاة كرامتهم                                                          الواقـع ضد األطفال املعوقني ودجمهم يف اجملتمع، مب        

  .              وتشجيع استقالهلم

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                                                     تشـيد اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني الوضع الصحي لألطفال، واليت مشلت اعتماد                -   ٧٨٩
    وجتد   .                               د هامة من امليزانية لقطاع الصحة            ، وختصيص موار    ٢٠٠٢      يونيه  /                                      قانون الصحة وأنظمته التنفيذية يف حزيران

                                                                                                       اللجنة ما يشجعها يف التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف القضاء على األمراض املعدية والوقاية منها ويف كسر     
                                                              اإليدز، ولكنها تالحظ بقلق أن مثة عوامل جديدة تتعلق بنمط           /                                            طوق الصمت احمليط بفريوس نقص املناعة البشري      

  ً                       ً            ً                                         ً         راً ضارة بصحة األطفال مسببةً البدانة مثالً، يف حني تظل معدالت سوء التغذية مرتفعة نسبياً لدى               احلياة تلحق آثا
  .                                                   مقارنتها باملستوى املرتفع من الدخل القومي اإلمجايل للفرد

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني حالة التغذية للرضع واألطفال مع إيالء اهتمام خاص لألطفال               -   ٧٩٠
                                                                                     ريفية، وأن تواصل يف اآلن ذاته براجمها اخلاصة للتصدي ملشكلة بدانة األطفال وتعززها وتروج                    يف املـناطق ال   

                                                          وتوصي الدولة الطرف مبواصلة التعاون مع منظمة األمم املتحدة      .                                        لـنمط حـياة صحي بني األطفال وذويهم       
     بشأن   )     ٢٠٠٣ ( ٣       ام رقم                 تعليق اللجنة الع                                      كما توصيها بأن تقوم، واضعة يف اعتبارها   .                      للطفولة يف هذا الصدد  

                                  ، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بفريوس  )CRC/GC/2003/3 (                  اإليدز وحقوق الطفل  /      البشري                فريوس نقص املناعة 
                                            ، بتعزيز جهودها الرامية إىل منع انتشار        )E/CN.4/1997/37 (                      اإليدز وحقوق اإلنسان     /      البشري               نقـص املناعة    

                                                           بالتماس املساعدة التقنية من جهات تشمل برنامج األمم                     ً  وتوصيها أيضاً   .      اإليدز /      البشري                   فريوس نقص املناعة    
  .                          املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز

            صحة املراهقني

                                                                                                        فـيما يـتعلق بصحة املراهقني، تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان منو                  -   ٧٩١
                                       ريق تزويدهم باخلدمات الصحية املدرسية                                                                           األوالد والبـنات مـن سـن املدرسة إىل أواخر مرحلة املراهقة عن ط             

وأسٍف لعدم كفاية املعلومات            .                                    والوجـبات املغذية والتثقيف الصحي     ٍ                                 بيد أن اللجنة تكرر ما أعربت عنه من قلقٍ      ٍ                                      
   .                                                                                  اليت وفرهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بصحة املراهقني، مبا يف ذلك الصحة التناسلية والنفسية

               بشأن صحة ومنو     )     ٢٠٠٣ ( ٤                                          بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم                                         توصـي اللجـنة الدولـة الطرف       -   ٧٩٢
                                        ، فتعزز جهودها الرامية للنهوض بصحة       )CRC/GC/2003/4 (                                              املـراهقني يف سـياق اتفاقـية حقوق الطفل          

                                                                                                           املـراهقني، مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي واملتعلق بالصحة التناسلية يف املدارس، وأن توفر للمراهقني خدمات                
   .                                           اية الصحية يف كنف التكتم واملراعاة الحتياجاهتم            املشورة والرع
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             مستوى املعيشة

                                                                                                                  مل يغـرب عـن بـال اللجنة ما تلقته من معلومات قدمها وفد الدولة الطرف بشأن العمل اجلاري على إعداد                      -   ٧٩٣
  .                يف الدولة الطرف                                                                                            االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، لكنها تظل مع ذلك قلقة بشأن حالة األطفال الذين يعانون الفقر

                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل يف اعتماد االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وبإيالء اهتمام  -   ٧٩٤
  .                      خاص لألطفال عند تنفيذها

  التعليم والترفيه واألنشطة التثقيفية-٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  ه                                      التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجي

                                 وتالحظ مع التقدير جهود الدولة       .                                                                    تثين اللجنة على الدولة الطرف الستثمارها امللحوظ يف جمال التعليم          -   ٧٩٥
                                                                                                     الطرف الرامية إىل معاملة مجيع األطفال على قدم املساواة فيما يتعلق باخلدمات التعليمية، كما تالحظ مع التقدير 

                                              ً                   نطوي على أي تكاليف مباشرة أو غري مباشرة استناداً على خطة                                                             أن التعليم االبتدائي إلزامي جلميع األطفال وال ي       
                                                                   ولكن بغض النظر عن اخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف حتويل مرحلة ما قبل املدرسة    ).     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠ (               التنمية اخلمسية 

     لجنة           ، فإن ال   )    ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ١٥           وتاريخ       ٥٣٨٨ / ب / ٧                       املوافقة امللكية برقم     (                                    إىل جزء أساسي من التعليم العام       
                         وباإلضافة إىل ذلك، يثري تدين   .                                                                        تالحـظ مـع القلـق تدين معدل االلتحاق باملدارس يف املرحلة ما قبل االبتدائية    

  .                                               املشاركة يف التعليم اإلعدادي والثانوي عميق االنشغال

      مع                  ً                                                                                   وحتـيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل القضاء على األمية، ولكنها تالحظ                -   ٧٩٦
              وتأسف اللجنة    .           ً                                               ً                                          القلق أيضاً أن نسبة األمية بني اإلناث البالغات قد ارتفعت قليالً يف حني تدىن معدل األمية العام                

  .                                                                                               يف هذا الصدد لقلة املعلومات عن خدمات التعليم غري الرمسي لألطفال احملرومني من التعليم خارج النطاق الرمسي
  .                                                             امية إىل التصدي لالحتياجات التعليمية اخلاصة لألطفال البدو                                                       وتالحـظ مـع التقدير جهود الدولة الطرف الر        

     ً                                                                                           وأخرياً، تالحظ اللجنة التحدي الذي تواجهه الدولة الطرف من أجل االستجابة للنمو السريع يف عدد سكاهنا ويف 
ّ   عدد الطالب، مما يستدعي املزيد من اخلدمات التعليمية امللّحة                                                   .  

                                                          تفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار يف تكريس املوارد        من اال  ٢٩   و  ٢٨               على ضوء املادتني  -   ٧٩٧
  :                                       املالية والبشرية والتقنية الكافية من أجل

                                                                                          ضـمان أن تـتاح جلمـيع األطفال على أساس املساواة بينهم فرص التعليم اجليد يف مجيع                   ) أ ( 
                         مستويات النظام التعليمي؛

                                         ق باملدارس ومواصلة التعليم يف املرحلتني                                                     املضـي يف اختـاذ تدابـري لرفع معدالت االلتحا           ) ب ( 
                    اإلعدادية والثانوية؛
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                                                                                          إتاحة سبيل التعليم املبكر لكل طفل وتوعية الوالدين وتشجيعهم فيما يتعلق برياض األطفال           ) ج ( 
                                                  املتعلق بإعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة         ٧                                                               وفـرص التعليم املبكر مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم           

  ؛ )CRC/C/GC/7 (       املبكرة 

                                                                                       اختاذ تدابري فعالة هادفة للقضاء على األمية، عن طريق برامج حمو األمية والتعليم غري الرمسي        ) د ( 
    ً                                               مثالً، وإيالء اهتمام خاص للنساء والبنات يف هذا الصدد؛

  )         اليونسكو (                                                                                  التماس التعاون من جهات تشمل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة                ) ه ( 
   .                           ، للمضي يف حتسني قطاع التعليم )         اليونيسيف (                       مة األمم املتحدة للطفولة     ومنظ

                                                                                                  تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري اليت                و -   ٧٩٨
  .             ً                                                                   اختذهتا استجابةً لنمو عدد الطالب وما يترتب عليه من احلاجة إىل املزيد من املدرسني واملدارس

           اف التعليم   أهد

                                                                                                      تالحـظ اللجـنة مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لالستجابة الحتياجات اجلاليات الوافدة                -   ٧٩٩
                                                                                                                   األجنبية عن طريق السماح هلا بإنشاء مدارس أجنبية تتبع املناهج الدراسية وأنظمة التدريس املستخدمة يف بلداهنا                

                                                                      د التعليم يف اململكة العربية السعودية، تأسف اللجنة ملا ميارس من                                             وفيما يتعلق مببادئ وأهداف ومقاص      .         األصـلية 
  .                                                                          تفرقة بني دور الذكور ودور اإلناث يف املناهج الدراسية يؤدي إىل التمييز ضد البنات

               بشأن أهداف    ١                                                                                        توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تقوم، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                 -   ٨٠٠
                                                                               ، بالتعجيل يف إدماج ثقافة حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية جلميع املدارس،             )CRC/GC/2001/1 (         التعليم  

                                                                              ً       ً            مبا يف ذلك املدارس الدينية واملدارس األجنبية، وبكفالة أن تشكل حقوق الطفل فيها عنصراً أساسياً، وال سيما 
                       يف إطار التعليم، توصي                          وفيما يتعلق بأوضاع البنات  .                                                     فـيما يـتعلق بالتسامح واملساواة بني األقليات الدينية   

ٍ                                اللجـنة الدولـة الطـرف باختاذ تدابري لتحطيم القوالب النمطية حول أدوار ومسؤوليات كٍل من النساء                                                                                              
                                                                                                   والرجال، وبإجراء مراجعة نقدية للمناهج الدراسية هبدف إبطال مجيع املمارسات التمييزية يف إطار التعليم، مبا 

  .            ملهين والتدريب                                    يف ذلك تقييد وصول البنات إىل التعليم ا

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

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ واملواد ٣٧من املادة 

               األطفال الالجئون

          كما تشعر    .                                                                                        تأسف اللجنة لنقص املعلومات املتعلقة باألطفال طاليب اللجوء والالجئني يف الدولة الطرف            -   ٨٠١
  .                                                                   إزاء عدم مالءمة اإلطار القانوين الذي ينظم معاملة الالجئني وطاليب اللجوء      بالقلق
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                            وغريها من األحكام ذات الصلة   ٢٢                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، على ضوء أحكام املادة  -   ٨٠٢
               لجوء والالجئني يف                                                                                        يف االتفاقية مجيع التدابري املمكنة لضمان تقدمي احلماية والرعاية الكاملتني لألطفال طاليب ال       

                     وتوصي الدولة الطرف     .                                                                                 اململكـة العربية السعودية وكذلك تلقيهم اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم         
             وباإلضافة إىل    .             امللحق هبا      ١٩٦٧                                          املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكول عام           ١٩٥١                            باالنضمام إىل اتفاقية عام     

                     بشأن معاملة األطفال     ) CRC/GC/2005/6   ( ٦                ها العام رقم                                                       ذلك، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليق       
       َِ                                                                                                   غري املراَِفقني واملنفصلني خارج بلداهنم األصلية، وتوصي الدولة الطرف بالتماس املساعدة يف هذا الصدد من               

   .                                مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  )        املهاجرين (                         أطفال العمال غري السعوديني 

                                يف الدولة الطرف ومركز اخلادمات      )         املهاجرين (                             من العمال غري السعوديني          ً                ً          نظـراً للعـدد الكـبري جداً       -   ٨٠٣
        يف اجملتمع   )         املهاجرين (                                                                               اهلامشي يف اجملتمع، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع اهلش ألطفال العمال غري السعوديني 

  ّ                            تمّتعون بإقامة قانونية ال يتاح          الذين ال ي  )         املهاجرين (                                           وتالحظ مع القلق أن أطفال العمال غري السعوديني   .        السعودي
                                                     وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء سجن العامالت غري السعوديات   .                                           هلم سبيل احلصول على اخلدمات الصحية أو التعليم

               الذين يعيشون يف   )         املهاجرين (               ً                                           بسبب احلمل سفاحاً والظروف املعيشية ألطفال العمال غري السعوديني   )         املهاجرات (
  .                السجن مع والديهم

                                                                           من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان متتع  ٢              على ضوء املادة  - ٤  ٨٠
ّ                                      كـل طفٍل يعيش ضمن واليتها باحلقوق اليت تنّص عليها االتفاقية دون متييز                                            ٍ                            وتوصي الدولة الطرف بوضع      .      

                        وحتث اللجنة الدولة الطرف   .         عتناء هبم                                                          وتنفيذ سياسات وممارسات لتحسني محاية أطفال العمال املهاجرين واال
                   غري املتزوجات الاليت     )         املهاجرات (                                                                      عـلى إعطاء األولوية لوضع حد لتوقيف وسجن النساء غري السعوديات            

                                                                    كما توصي الدولة الطرف بإنشاء وتنفيذ نظام رعاية بديلة مناسب            .                                     حيملن، مبن فيهن ضحايا العنف اجلنسي     
ّ                     لألطفـال الذين يتّم إخراجهم من ا                                                                         لسجن، والسماح هلم باحملافظة على عالقات شخصية واتصال مباشر مع                         

                                                                            وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية             .                             أمهاهتم الاليت يبقني يف السجن    
  .                                                       األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   هبم                            االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار 

                                                                                       يف حني تالحظ اللجنة أن التشريعات احمللية حتظر بيع األطفال واالجتار هبم وتتضمن تدابري حلماية األطفال  -   ٨٠٥
                                                                                                        مـن مجـيع األشكال األخرى لالستغالل واخلطف واإلساءة، فإهنا قلقة بشأن تفاقم ظاهرة االجتار باألطفال يف                 

                                                           باألطفال أثناء موسم احلج واألطفال الذين يعربون احلدود                                                                املـنطقة، مبا يف ذلك ما بلغها من تقارير عن االجتار          
  .              قادمني من اليمن

ـ  -   ٨٠٦                                                                              نع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، كالتسول     مل
   :                                        القسري، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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ّ                     مـراجعة تشـريعاهتا احمللية بغية سّن قانون شام          ) أ (                                            ل ملكافحة االجتار باألطفال وتعزيز جهودها                                  
                                                                                                    للتحقيق يف حاالت االستغالل اجلنسي هلم واالجتار هبم وضمان حماكمة اجلناة ومنح األطفال ضحايا االعتداء               

                                          اجلنسي واالجتار هبم مركز الضحايا حبكم القانون؛

                 لألطفال واالجتار هبم                                                            إجراء حبوث وتوفري بيانات إحصائية شاملة عن نطاق االستغالل اجلنسي   ) ب ( 
                                                يف اململكة العربية السعودية وطابعه وأمناطه املتغرية؛

                                                 ً                                   وضـع واعـتماد خطة وطنية شاملة متعددة االختصاصات سعياً ملنع ومكافحة االستغالل               ) ج ( 
                        اجلنسي لألطفال واالجتار هبم؛

                    والعبور بغية اختاذ                                                                               توطـيد تعاوهنا على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف مع بلدان املنشأ              ) د ( 
                                                املزيد من اإلجراءات الفعالة ملكافحة االجتار باألطفال؛

                                                                                          إذكـاء الوعـي العام بشأن خماطر االجتار باألطفال، وتدريب املهنيني العاملني مع األطفال                  ) ه ( 
                                                      وألجلهم، وكذلك عامة اجلمهور، بغرض التصدي لالجتار باألطفال؛

                                                   ساعدة املالئمة وخدمات إعادة إدماج األطفال الذين                                             تعزيـز جهودهـا يف سـبيل تقدمي امل          ) و ( 
                     ً                                                     أو لالجتار هبم، وذلك عمالً باإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر            /                          يتعرضون لالستغالل اجلنسي و   

                                  ، وبااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر     ١٩٩٦                                                     العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية يف عام 
  .    ٢٠٠١                 فسه املعقود يف عام  ن

            قضاء األحداث

                                                                                      جتد اللجنة ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح نظام قضاء األحداث بأساليب تشمل  -   ٨٠٧
                ً                    وحتيط اللجنة علماً باعتزام الدولة       .     ٢٠٠١                                                                       اعـتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ومدونة ممارسة احملاماة عام           

         وتالحظ مع   .        سنوات ٧                                            ً                      د األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، ولكنها قلقة جداً ألن السن احملدد ال يزال             الطرف رفع احل
                                                                              ُ                            الـتقدير أن الدولة الطرف أنشأت حماكم خاصة لألحداث وأن األشخاص دون سن الثامنة عشرة ُيحتجزون يف                 

ٍ                  مـرافق منفصلة وحيق هلم االستعانة مبحاٍم لتمثيلهم        ٍ              أعاله، فإن اللجنة تشعر بقلٍق بالغ         ٣٢                      وكما ورد يف الفقرة       .                                                            
                                        ُ                                                             إزاء ما يردها من تقارير عن األشخاص الذين ُيحكم عليهم باإلعدام جلرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، 
                                                                                                               وإزاء إمكانية فرض عقوبة اإلعدام والعقاب البدين الذي يراه القاضي حبق األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم                

  .  رة                 دون سن الثامنة عش

    ٣٧                 وال سيما املواد                                                                  ً     ً               حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً،              -   ٨٠٨
                                                                                                    مـن االتفاقـية واملعـايري الدولية األخرى ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة                    ٣٩    و   ٤٠ و

                                        ادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح         ومب  )            قواعد بيجني  (                                                النموذجـية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        
               من حريتهم،         احملرومني                                             وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين         )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (        األحداث  
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                                                                                                            ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وأن تأخذ يف االعتبار التوصيات اليت         
   ).   ٢٣٨-   ٢٠٣          ، الفقرات CRC/C/46   (                                                   جنة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا بشأن قضاء األحداث           اعتمدهتا الل

    ٤٣                                                    بشأن احلق يف احلياة وعقوبة اإلعدام ويف الفقرة            ٣٣                                                   وتشري اللجنة إىل التوصيات اليت أبدهتا يف الفقرة          -   ٨٠٩
  :                                 هينة، وحتث الدولة الطرف على ما يلي                                                              بشأن احلماية من التعذيب ومن املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو امل

                                                                                            أن تقـوم مبـراجعة نقدية لتشريعاهتا هبدف إلغاء فرض عقوبة اإلعدام والعقاب البدين على                 ) أ ( 
                                                           ً                                   األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة استناداً إىل السلطة التقديرية للقاضي وحدها؛

                                                    رية، كاملراقبة أو اخلدمة االجتماعية أو إصدار األحكام مع                                تنفيذ تدابري بديلة للحرمان من احل  ) ب ( 
             وقف التنفيذ؛

                                     وأنظمة مركز قضاء األحداث واملراقبة       )     ١٩٧٧ (                                       تعديـل أنظمـة االحـتجاز والسـجن           ) ج ( 
    ١٨                                                                                                   االجتماعية حلظر اجللد أو أي شكل آخر من أشكال العقاب البدين لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن                 

     تهم؛                 سنة احملرومني من حري

                                                                                       االسـتمرار يف تعزيـز نوعـية ووفرة احملاكم والقضاة واحملامني وموظفي الشرطة واحملققني                ) د ( 
                                                ً  املتخصصني يف شؤون األحداث، وذلك عن طريق التدريب مثالً؛

                                                                                    توطـيد جهودها لضمان حصول األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني للقانون على                 ) ه ( 
                         ت تظلم مستقلة وفعالة هلم؛                             املساعدة القانونية وإتاحة آليا

                                                                                      تدريـب املوظفـني املهنـيني يف جمال التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال املخالفني              ) و ( 
                                       للقانون، وخباصة أولئك احملرومني من حريتهم؛

                                                                            نشر الوعي باألحكام واحلقوق اليت يضمنها قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد بني اجلمهور؛  ) ز ( 

                                                                                س املساعدة التقنية وأشكال التعاون األخرى من جهات تشمل مكتب األمم املتحدة                   الـتما   ) ح ( 
  .                                                                                       املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                                                             ارعة إىل التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف باملس      -   ٨١٠
                                                                                                           الطفـل بشـأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال يف النـزاعات                 

   .       املسلحة
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  متابعة التوصيات ونشرها-١٠

        املتابعة

                                            الئمة كافة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري امل          -   ٨١١
                                                                                                   وذلك بطرق تشمل إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء واجمللس االستشاري أو جملس الشورى،               

  .                                                                           وإىل اجملالس احمللية، عند االقتضاء، بغرض النظر املالئم فيها واختاذ املزيد من اإلجراءات

      النشر

 ُ                                                                    ُيتاح التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف                   ً             توصـي اللجـنة أيضـاً بأن       -   ٨١٢
                                                اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع للجمهور عامة    )                     املالحظـات اخلتامـية    (                           والتوصـيات ذات الصـلة      

                                                                                               ومـنظمات اجملـتمع املـدين وفئات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بلغات البلد، وبوسائل تشمل شبكة      
  .                                                                  ، من أجل إثارة النقاش حول االتفاقية وإذكاء الوعي هبا وتنفيذها ورصدها )                  دون أن تقتصر عليها (     ترنت    اإلن

  التقرير القادم-١١

                                                                                                                   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم قبل املوعد الذي حددته االتفاقية للتقرير الدوري                 -   ٨١٣
       غري أنه   .                                                                   وينبغي أن جيمع هذا التقرير بني التقريرين الدوريني الثالث والرابع       .     ٢٠١٣       فرباير   /       شباط   ٢٤                  الـرابع، وهـو     

                                                     ً                                                                     بسبب العدد الضخم من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً وما يترتب على ذلك من تأخري كبري فاصل بني تاريخ تقدمي                    
                                      إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين                                                                                          دولة من الدول األطراف لتقريرها ونظر اللجنة فيه، تدعو اللجنة الدولة الطرف             

            يتجاوز عدد              وينبغي أال     .     ٢٠١١       أغسطس   /     آب   ٢٤     ً                                شهراً من موعد استحقاقه، أي يف          ١٨                            الثالـث والـرابع قـبل       
                                    ِّ                            وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم تقاريرها بعد ذلك             ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                     صفحات هذا التقرير    

ّ                ملا تنّص عليه االتفاقية                         ً التاريخ كل مخس سنوات، وفقاً       .  

 تايلند: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١١١٥   و    ١١١٣            يف جلستيها (CRC/C/83/Add.15)                                           نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لتايلند  -   ٨١٤
CRC/C/SR.1113 ١١٢٠                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٦       يناير   /                   كـانون الـثاين      ٢٤                  ، املعقودتـني يف      )1115    و      

(CRC/C/SR.1120)املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧        عقودة يف     ، امل ،                         .  

  مقدمة-ألف 

                                                                                                            ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت                 -   ٨١٥
                  حليل الذايت الذي                                                           ، وتعرب عن تقديرها للنهج القائم على الصراحة والت        (CRC/C/THA/Q/2)                  وضـعتها اللجنة    

                                                             كما تالحظ مع التقدير ما بذله وفد الدولة الطرف الرفيع            .                                                    اعـتمدته الدولة الطرف يف حتديد عدد من الشواغل        
  .                                                                                             املستوى واملشترك بني القطاعات من جهود بناءة لتقدمي معلومات إضافية خالل احلوار الذي أجرته معه اللجنة
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 لة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدو-باء 

      ، وهو     ٢٠٠٣        يف عام (B.E. 2546)                                                               تثين اللجنة على اعتماد الدولة الطرف للقانون املتعلق حبماية األطفال  -   ٨١٦
ّ                                                                            ً         القانون الذي يعّرف الطفل بأنه شخص دون الثامنة عشرة حيق لـه التمتع باحلماية وخدمات الرعاية وفقاً ملبدأي                 

                                                                          كما ترحب بقيام الدولة الطرف بتعديل أو اعتماد قوانني عدة ترمي إىل              .          ل الفضلى                            عـدم التمييز ومصاحل الطف    
  ،     ٢٠٠٢                                              والقانون املتعلق بالتعليم اإللزامي لعام           ١٩٩٩                                                                تعزيـز تنفـيذ االتفاقية، منها قانون التعليم الوطين لعام           

                             قضايا اجلنائية، وقانون عام                                                                   املتعلق جبرب األضرار والتعويض وحتميل املخالفني النفقات يف ال             ٢٠٠١               وقـانون عام    
ّ                                                                                                      املعـّدل للقانون اجلنائي الذي ينص على عدم جواز احلكم باإلعدام والسجن املؤبد حبق األطفال الذين                     ٢٠٠٤     

                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير ما أنشئ من آليات تساهم يف   .   ١٨                              اقترفوا جرائم قبل بلوغ سن ال  
                                                                                      البلد، مبا فيها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الفرعية املعنية باألطفال                                           تعزيـز ومحاية حقوق األطفال يف     

  .                                                                        والشباب واألسرة، واللجنة الوطنية حلماية الطفل واللجان اإلقليمية حلماية الطفل

  :                                                                                          وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها -   ٨١٧

  /        أيلول  ٥      ، يف       ١٩٦٦                                                                        العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام             ) أ ( 
  ؛    ١٩٩٩      سبتمرب 

                                 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال     ١٩٩٩       لعام    ١٨٢                                     اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم      ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠١      فرباير  /      شباط  ١٦                                 واإلجراءات الفورية للقضاء عليه، يف 

                                                     بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد            ١٩٨٠         لعام     ٢٨            هـاي رقم                اتفاقـية ال    ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب  ١٤         الدويل، يف 

         كانون    ٢٨      ، يف       ١٩٦٥                                                                          االتفاقـية الدولـية للقضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام               ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٣      يناير  /     الثاين

                                           طفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد                            املتعلقة حبماية األ       ١٩٩٣         لعام     ٣٣                    اتفاقية الهاي رقم        ) ه ( 
  ؛    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢٩         الدويل، يف 

    ١١                                       بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، يف            ١٩٧٣         لعام      ١٣٨                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) و ( 
  .    ٢٠٠٤     مايو  /    أيار

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

    ٢٦                                                                             الطبيعية االستثنائية اليت سببتها األمواج التسونامية يف احمليط اهلادئ يف                                          تسـلم اللجـنة بأن الكارثة      -   ٨١٨
             ً      مما أثار عدداً    -                                                                     ، قد أسفرت عن دمار جزء كبري من الساحل اجلنويب الغريب لتايلند                 ٢٠٠٤       ديسمرب   /           كانون األول 

                         لتحديات اليت تواجه الدولة        ّ     كما تسلّم با  .                                                              من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية وأثر يف حياة العديد من األطفال
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                                                                                        ً      ً                     الطرف نتيجة القالقل املدنية اليت تشهدها املقاطعات الواقعة يف أقصى جنوب تايلند واليت أثرت تأثرياً سلبياً على                 
  .                         تطور حقوق اإلنسان بشكل عام

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 ) من االتفاقية٤٤ادة  من امل٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

                       التوصيات السابقة للجنة

                                                                                                      تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قد تناولت الشواغل والتوصيات املختلفة اليت وردت يف                 -   ٨١٩
                                                                   الـيت اعـتمدهتا عقـب نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف             (CRC/C/15/Add.97)                      مالحظاهتـا اخلتامـية     
(CRC/C/11/Add.13)   ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن بعض الشواغل         .                                 باعتماد تدابري تشريعية وسياسات            ، وذلك                                          

                                                                                                    اليت أعربت عنها والتوصيات اليت تقدمت هبا بشأن مجلة أمور منها احلد األدىن للسن القانونية للمسؤولية اجلنائية، 
  .                عاجل بالقدر الكايف                                                                        وتسجيل املواليد، واألطفال عدميو اجلنسية، واألطفال الالجئون وملتمسو اللجوء، مل ت

                                                                                      تعيد اللجنة تأكيدها على هذه الشواغل والتوصيات وحتث الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من   -   ٨٢٠
  .                                                             جهد لتناوهلا، وعلى تنفيذ توصياهتا الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

         التحفظات

      من    ٢٢    و  ٧                    فظاهتا على املادتني                                                                            تالحـظ اللجـنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود إلعادة النظر يف حت              -   ٨٢١
  .                                                                                               االتفاقية وامتثاهلا اجلزئي ألحكام هاتني املادتني، ولكنها تعرب عن أسفها لتمسك الدولة الطرف هبذه التحفظات

  ٢                                                                                                    تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة وتسترعي من جديد اهتمام الدولة الطرف إىل املادتني                -   ٨٢٢
                                                                    باحلقوق املدنية والسياسية الذي صدقت عليه الدولة الطرف دون إبداء                                        مـن العهـد الـدويل اخلاص           ٢٤ و

      من    ٢٢    و  ٧                                                                           ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظاهتا على املادتني               .               حتفظـات بشأنه  
      ١٩٩٣             ً                                                                                        االتفاقـية وفقـاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                 

(A/CONF.157/23).  

        التشريع

                                                                                                           تالحـظ اللجـنة مـع التقدير ما اختذته الدولة الطرف من تدابري ملواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام                   -   ٨٢٣
                                                        وتشري مع ذلك إىل ضرورة إيالء عناية أكرب لتنفيذ هذه            .                                                        االتفاقـية، وال سـيما القانون املتعلق حبماية األطفال        

                                                                 عيد احمللي، يف جماالت مثل األطفال اجلاحنني، واالجتار باألشخاص، وعمل                                               التشـريعات وإعماهلا، خاصة على الص     
                 ً             وتالحظ اللجنة أيضاً عدم امتثال   .                                                                      األطفال، والعنف ضد األطفال، لضمان االمتثال التام ملبادئ االتفاقية وأحكامها

          مع أحكام    )         سنوات  ٧ (      ائية                                                                                       بعض التشريعات القائمة مثل القانون اجلنائي املتعلق باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلن           
  .               االتفاقية حىت اآلن
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                                                                                                   تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة جهودها ملواءمة تشريعاهتا مواءمة تامة مع األحكام                 -   ٨٢٤
ّ     كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لكفالة التنفيذ الكامل والفّعال   .                           واملبادئ الواردة يف االتفاقية                                                                   

                                                                                      خالل مجلة تدابري منها نشر االتفاقية بني املشرعني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني                                     لتشـريعاهتا الوطنية من   
  .   ً                                                         فضالً عن القيام بأنشطة التوعية بغية محاية حقوق الطفل محاية أفضل

        التنسيق

    طفل                                                                                                     تنوه اللجنة بتعدد الوزارات والوكاالت وغريها من اهليئات احلكومية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق ال              -   ٨٢٥
                                                                                                وبينما تسلم بالدور الذي يؤديه املكتب الوطين للشباب، فإهنا تعرب عن انشغاهلا إزاء حمدودية                .                داخـل الـبلد   

  .                                                                             التنسيق بني هذه اهليئات، وال سيما على مستوى املقاطعات وعلى الصعيدين اإلقليمي واحمللي

                                   ستويات بغية ضمان التنفيذ التام                                                                          توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نظامها للتنسيق على مجيع امل           -   ٨٢٦
  .                                         والفعال لتشريعاهتا الوطنية وألحكام االتفاقية

                  خطة العمل الوطنية

       لتنفيذ   )     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥ (                                                                             ترحـب اللجـنة بقيام الدولة الطرف بوضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتني              -   ٨٢٧
                                تمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا            اليت اع   "                 عامل صاحل لألطفال   "                                                       التوصـيات الـواردة يف الوثـيقة اخلتامية املعنونة          

  .    ٢٠٠٢                           االستثنائية عن األطفال يف عام 

                                                                                                تشجع اللجنة الدولة الطرف على احلرص على أن تغطي استراتيجيتها وخطة عملها الوطنيتني مجيع               -   ٨٢٨
      ً        وفعاالً على                                                                                     ً     ً             اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وعلى توفري املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذمها تنفيذاً كامالً            

                                                                                      كما تشجع الدولة الطرف على إشراك اجملتمع املدين، مبن فيه األطفال والشباب، على نطاق             .              مجيع املستويات 
                                                       وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري           .                                                  واسع يف مجيع اجلوانب اليت تشملها عملية التنفيذ       
  .                                      الوطنيتني وما يتعلق هبما من نتائج وتقييم                                            القادم معلومات بشأن تنفيذ االستراتيجية واخلطة 

             الرصد املستقل

                                             ً                                                             ترحـب اللجـنة بإنشاء آليات مستقلة للرصد، وحتديداً مكتب أمني املظامل الربملاين واللجنة الوطنية حلقوق                 -   ٨٢٩
         شطة اليت                              وتنوه على وجه اخلصوص باألن      .                                                                             اإلنسـان واللجـنة الفرعية التابعة هلا واملعنية باألطفال والشباب واألسرة          

                                                                                                                      تضـطلع هبا اللجنة الفرعية للقيام بأمور منها زيارات التفقد ورصد الوكاالت واملؤسسات املسؤولة عن تعزيز ومحاية                 
                                                  إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم متكن مجيع           .                                                                 حقـوق الطفـل والتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باألطفال والشباب         

                    كما يساورها القلق     .                                                      ستفادة من خدماهتا وإزاء حمدودية املوارد املخصصة هلا                                               األطفال من الوصول إىل هذه اآلليات واال      
  .                                                                                                   ألن السلطات املختصة ال تقوم بتنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالقدر الكايف

ّ                               توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الفّعالة اليت تكفل جلميع            -   ٨٣٠           ً        األطفال سبالً ميسرة                                                  
                                                                                              وسليمة للوصول إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل الربملاين، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة 
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              انظر الوثيقة   (                                                             بشـأن دور املؤسسـات الوطنـية املستقلة حلقوق اإلنسان                ٢٠٠٢           لعـام     ٢                العـام رقـم     
CRC/GC/2002/2 .(        مضاعفة ما تبذلـه من جهود يف جمال التوعية                                          وتشجع الدولة الطرف بوجه خاص على                                              

                                     وتوصي مكتب أمني املظامل الربملاين بأن        .                                                       ً     ً         بغية تيسري استخدام األطفال آلليات التشكي القائمة استخداماً فعاالً        
                                                               كما توصي الدولة الطرف بأن توفر للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب   . ُ                            ُيعىن عناية خاصة بشؤون األطفال

                                                                                             الربملاين املوارد املالية والبشرية الكافية وأن حترص على متابعة التوصيات اليت تقدمها هاتان اهليئتان          أمني املظامل
  .                على حنو كامل وجاد

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                                                                                          تالحظ اللجنة زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة للتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك للتعليم والصحة العامة               -   ٨٣١
                                          ً                                                          االجتماعية، خالل الفترة املشمولة بالتقرير فضالً عن إنشاء صندوق حلماية الطفولة تتمثل وظيفته يف                       واخلدمات  

                                                                                                         توفري خدمات الرعاية لألطفال وأسرهم ودعم املشاريع واألنشطة اليت تنفذها الوكاالت داخل املقاطعات لصاحل              
                             االت عديدة، وال سيما االعتمادات                                                             ومـع ذلـك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املعلومات بشأن جم        .         األطفـال 

                                                                                                           املخصصة يف امليزانية على مستوى املقاطعات واملناطق وحصة املوارد املخصصة لألطفال املنتمني إىل أكثر الفئات               
                                                                                            كما تالحظ مع القلق أن وزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري غري ممثلة على مستوى املناطق وأن قدرة   .     ً ضعفاً

  .                      أو اجملتمعات احمللية حمدودة  )         الثامبون (                                              دمي خدمات الرعاية االجتماعية على مستوى املقاطعات              احلكومة على تق

                                                                                        توصـي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن خمصصات امليزانية     -   ٨٣٢
  .                   ً    ىل أكثر الفئات ضعفاً                                                                                     على الصعيدين الوطين ودون الوطين، مع التركيز بوجه خاص على األطفال املنتمني إ            

                                                من االتفاقية، بتصنيف أولوياهتا فيما يتعلق        ٤                                        ً                        وتوصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة           
ُ                                                                              مبخصصـات امليزانية على مجيع الُصعد مبا يكفل إعمال حقوق األطفال، وخباصة األطفال املنتمون إىل أكثر                                           

   ".                                                                املوارد املتاحة، وحيثما لزم األمر، يف إطار التعاون الدويل                                     وذلك إىل أقصى حد تسمح به      "           ً     الفـئات ضعفاً    
                                                                                                        وتشجع الدولة الطرف على ختصيص املوارد الكافية لوزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري، وذلك على              
                                                                                              الصـعيدين الوطـين ودون الوطين، لدعم املبادرات اليت تتخذها عدة قطاعات من أجل تعزيز إعمال حقوق      

   .         تايلند        األطفال يف

            مجع البيانات

                                                                                                        تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة واملبادرات املتخذة لتحسني مجع البيانات املتعلقة جبميع أطفال               -   ٨٣٣
                                                                                                             إال أهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار تشرذم آليات مجع البيانات وعدم كفايتها جلمع بيانات مفصلة عن مجيع                   .      البلد

   .                           التفاقية على حنو منهجي وشامل                  اجملاالت اليت تشملها ا

                                                                                                      تعـيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على تعزيز نظامها جلمع البيانات                -   ٨٣٤
                                                                                                        وهيكلته يف شكل نظام مركزي، وعلى القيام بشكل منهجي بإدماج وحتليل بيانات مفصلة عن مجيع األطفال                

                                                           ً  يت تشملها االتفاقية، مع التركيز بوجه خاص على أكثر الفئات ضعفاً                                   دون الثامنة عشرة تغطي مجيع اجملاالت ال
                                                                                          كأطفال السكان األصليني وأطفال األقليات، واألطفال املقيمني يف املقاطعات الواقعة يف أقصى جنوب البالد،  (
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     احنني،                                                                                                  واألطفـال املعوقـني، واألطفال من ضحايا إساءة املعاملة واإلمهال، واألطفال الفقراء، واألطفال اجل             
               اإليدز، وأطفال   /                                                                                      وأطفـال املهاجـرين والالجئني، واألطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري           

                                                                  ً           وحتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات استخداماً             ).                       املشتغلني باجلنس، وغريهم  
   .                  ً     ً  ذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً    ً                                               فعاالً يف صياغة التشريعات والسياسات والربامج بغية تنفي

             نشر االتفاقية

                                                                                                       تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود املبذولة من الدولة الطرف إلشراك أعضاء اجملتمع املدين، مبن فيهم                  -   ٨٣٥
                                                                    كما تالحظ مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لنشر االتفاقية، مبا   .                               األطفال، يف إعداد تقريرها الدوري

         وما يشجع   .                                                                                   مجتها إىل اللغة التايلندية واللهجات احمللية املختلفة، وإتاحتها يف صيغة مسعية ويف صيغة بريل        يف ذلك تر
                                                                                                ً                  اللجـنة الدورات التدريبية والربامج املختلفة اليت وضعتها الدولة الطرف بشأن االتفاقية وحقوق الطفل عموماً،               

  .                                                          سية للمدارس العامة يف مرحليت التعليم االبتدائي الثانوي                                                               وإدراج القضـايا املتعلقة حبقوق الطفل يف املناهج الدرا        
   .                                                                  ً                 ورغم هذه اجلهود، تظل اللجنة قلقة إزاء قلة إملام األطفال واجلمهور عامةً بأحكام االتفاقية

                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها ومضاعفتها لضمان التعريف باألحكام واملبادئ الواردة  -   ٨٣٦
                      ويف هذا الصدد، تشجع      .                                                                ى نطاق واسع وفهمها من جانب الكبار واألطفال على حد سواء                           يف االتفاقـية عل   

                                                                                                            اللجـنة الدولـة الطرف على مواصلة نشر االتفاقية والتوعية هبا يف صفوف األطفال والكبار، وال سيما يف                  
            ظروف الطفل                         ً                                                      وتدعو الدولة الطرف أيضاً إىل الدأب على استحداث أساليب إبداعية تراعي              .                املناطق النائية 

  .                              لترويج االتفاقية وتعليم مبادئها

  املبادئ العامة-٢
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

                  احلق يف عدم التمييز

      من   ٢                                                                         ً                             تشـعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز املباشر وغري املباشر ضد األطفال، خالفاً ألحكام املادة                 -   ٨٣٧
                                                                           هدف البنات وأطفال السكان األصليني واألقليات الدينية أو اإلثنية، وأطفال                                                االتفاقية، وال سيما التمييز الذي يست     

                                                                                                          الالجـئني وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال املهاجرين، وأطفال الشوارع، واألطفال املعوقني، واألطفال الذين             
                    فروق اإلقليمية، وال                                                  كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ال         .                                                يعيشـون يف املناطق الريفية، واألطفال الفقراء      

   .                                                                                         سيما يف املقاطعات الواقعة يف أقصى جنوب البالد، يف احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

                                             من االتفاقية، باختاذ تدابري أكثر فعالية        ٢                                       ً                      توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة           -   ٨٣٨
                                                                   اليتها جبميع احلقوق الواردة يف االتفاقية على أساس عدم التمييز،                                                 لضـمان متـتع مجيع األطفال اخلاضعني لو       

                        وتوصي اللجنة بأن حتدد      .                                                                    ً     ً               وذلـك عن طريق تنفيذ القوانني القائمة اليت تضمن احترام هذا املبدأ تنفيذاً فعاالً             
  ل                                                                                                       الدولـة الطـرف أولوياهتا يف جمال اخلدمات االجتماعية والصحية وأن تضمن تكافؤ فرص التعليم لألطفا               

                    كما توصي اللجنة بأن   .                           ً                                                 املنـتمني إىل أكثر الفئات ضعفاً، مبن فيهم املسلمون واألطفال املهاجرون والالجئون    
   .                                                                               تنظم الدولة الطرف محالت شاملة للتثقيف العام بغية منع مجيع أشكال التمييز ومكافحتها
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                        ت حمددة عما تتخذه من                                                                                 وتطلـب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم معلوما            -   ٨٣٩
                                                                                                               تدابري وتضعه من برامج بشأن االتفاقية ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة               

                     ، مع مراعاة تعليق        ٢٠٠١                                                                                العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تصعب يف عام              
  .(CRC/GC/2001/1)          ف التعليم            بشأن أهدا    ٢٠٠١       لعام  ١                 اللجنة العام رقم 

                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

                                                                                             تالحظ اللجنة مع القلق ما خلفته أعمال العنف والقالقل املدنية اليت شهدهتا املقاطعات اجلنوبية للبالد من  -   ٨٤٠
  ظ     وتالح  .                                                                                                     عواقـب وخيمة على األطفال وأسرهم، وما تشكله من خطر على حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو                

                                                                                                بقلـق خـاص عدم وجود برامج إلعادة التأهيل وإسداء املشورة وبرامج املساعدة األخرى لصاحل األطفال الذين    
                                                     كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة اجلنود األطفال          .                                                            شهدوا أعمال العنف اليت عاشتها هذه املقاطعات وجنوا منها        
   .                                  ً                السابقني الذين قد يكون بعضهم مقيماً يف خميمات الالجئني

                                                                                                         حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد لتعزيز محاية حق مجيع األطفال الذين يعيشون                   -   ٨٤١
                                                                                                                  داخل إقليم الدولة الطرف يف احلياة والبقاء والنمو، وخباصة اجلنود األطفال السابقون واألطفال الذين يعيشون يف                

    كما   .                                        يق وضع سياسات وبرامج وخدمات حمددة األهداف                                              املقاطعات الواقعة يف أقصى جنوب البلد، وذلك عن طر
    وحتث   .                                                                                                      حتث الدولة الطرف على محاية مجيع األطفال من عواقب القالقل املدنية وضمان إعادة إدماجهم يف اجملتمع               

                 ً                                                                                    الدولة الطرف أيضاً على إنشاء نظام شامل لتقدمي خدمات الدعم واملساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال املتأثرين 
  .                                                              العنف والصراع، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية ب

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                          تشـعر اللجنة باالرتياح إزاء اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز واحترام حق األطفال يف إبداء                -   ٨٤٢
                               الطفل وإنشاء جمالس وشبكات                                                                                 آرائهـم حبـرية واملشـاركة يف اجملتمع بوسائل منها تنظيم حمفل سنوي حلقوق             

                                                                                                   ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية، ترى اللجنة أن حق األطفال يف حرية التعبري عن آرائهم واملشاركة يف                  .         للشـباب 
                                      كما تشعر بالقلق لعدم مراعاة آراء        .                   ً                                                          اجملتمع ال يزال حمدوداً، وذلك إىل حد ما بسبب املواقف التقليدية يف اجملتمع            

   .                                                                           اإلجراءات القضائية اليت هتم األطفال سواء كضحايا أو شهود أو كمرتكيب جرائم مزعومني                    الطفل مراعاة تامة يف 

                                                                                              توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لضمان مشاركة األطفال مشاركة فعالة يف مجيع                -   ٨٤٣
     من   ١٥   و  ١٣   و  ١٢                                                       ً                      القـرارات الـيت متسـهم داخل األسرة ويف املدرسة واجملتمع احمللي وفقاً ألحكام املواد      

                                                                                                 كما توصي الدولة الطرف بالقيام باستعراض منتظم ملعرفة مدى مراعاة آراء األطفال وتأثريها يف                .           االتفاقـية 
          ً                                   وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعزيز اإلجراءات        .                                                          وضع السياسات وإصدار القرارات القضائية وتنفيذ الربامج      
                                             ملتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة                                    ً                         القضـائية الـيت تراعي ظروف األطفال وفقاً ملبادئ األمم ا          

    ٢٠ /    ٢٠٠٥                                               املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم        (                                           باألطفـال ضـحايا اجلرمية والشهود عليها        
   ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢      املؤرخ 
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  احلقوق واحلريات املدنية-٣
 )أ(٣٧ والفقرة١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 ) من االتفاقية١٩من املادة 

              تسجيل املواليد

                                                                                                             رغـم اجلهـود املبذولة من الدولة الطرف يف هذا اجملال، مبا فيها املبادرات التشريعية اليت اختذهتا اللجنة                   -   ٨٤٤
                                                                                                        الفرعية املعنية بتنقيح القوانني املتصلة باألطفال واعتماد استراتيجية لتناول مشكلة الوضع القانوين لألطفال وحقهم 

                                                        ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يظلون     ٢٠٠٥      يناير  /       ن الثاين                          يف احلفـاظ على هوية يف كانو  
                كما تشعر اللجنة   .                                                                                     دون تسجيل بعد الوالدة، وال سيما يف املناطق النائية من البلد واملناطق اليت تأثرت بالتسونامي

                               لالجئني وملتمسي اللجوء وأطفال                                                                                    بالقلق إزاء الصعوبات اليت ال تزال قائمة لتسجيل أطفال العمال املهاجرين وا           
                                              كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ القوانني   .                                                      األقليات، وال سيما األطفال الذين ال يولدون يف املستشفيات   

  .                                                  وحمدودية التوعية العامة بأمهية تسجيل املواليد ومزاياه

   ٧              ً                  أن تواصل، وفقاً ألحكام املادة                                                                           تعيد اللجنة التأكيد على توصياهتا السابقة وتوصي الدولة الطرف ب          -   ٨٤٥
  ،     ١٩٩١      لعـام   ) B.E. 2534 (                                                                     من االتفاقية، مراجعة تشريعاهتا، وال سيما القانون املتعلق بتسجيل السكــان 

                              ً                                                                              ليكون نظام تسجيل املواليد متاحاً على قدم املساواة لتسجيل مجيع األطفال املتواجدين يف خمتلف أحناء إقليم                
                                                                          فال املهاجرون والالجئون واألطفال املنتمون إىل اجملتمعات األصلية واألقليات،                                   الدولة الطرف، وخباصة األط   

                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف   .                                                                       واألطفال الذين يقيمون يف املناطق النائية أو يف املناطق اليت تأثرت بالتسونامي
  :    ً                                                   أيضاً بتحسني نظام تسجيل املواليد عن طريق اإلجراءات التالية

                                                                        متنقلة لتسجيل املواليد وتنظيم محالت للتوعية العامة للوصول إىل أكثر                            إنشـاء وحـدات       ) أ ( 
                        املناطق النائية يف البلد؛

                                                                                             تعزيـز التعاون بني اهليئة املعنية بتسجيل املواليد وعيادات التوليد واملستشفيات والقابالت              ) ب ( 
                                                              واملولدات التقليديات بغية زيادة معدل تسجيل املواليد داخل البلد؛

                                                                                     ستمرار يف وضع مبادئ توجيهية وقواعد تنظيمية واضحة بشأن تسجيل املواليد ونشرها              اال  ) ج ( 
                                                      على نطاق واسع يف صفوف املوظفني على الصعيدين الوطين واحمللي؛

                                                                                   ضـمان حصـول األطفـال غري املسجلني وغري احلائزين على أوراق رمسية، على اخلدمات                 ) د ( 
   .         ً         لهم وفقاً للقانون                                      األساسية كالصحة والتعليم، يف انتظار تسجي

                    االسم واجلنسية واهلوية

                                                                                                       تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء ضخامة عدد األطفال املقيمني يف تايلند ممن هم حىت اآلن عدميو اجلنسية،                   -   ٨٤٦
                ً                                                                                                 وهـو مـا يؤثر سلباً على متتعهم الكامل حبقوقهم، مبا فيها احلق يف التعليم، والتنمية، واحلصول على اخلدمات                   

  .                                         لصحية، وجيعلهم عرضة لإلساءة واالجتار واالستغالل            االجتماعية وا
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                                                                                                      تعـيد اللجنة التأكيد على التوصية اليت سبق هلا أن قدمتها إىل الدولة الطرف بسحب حتفظاهتا على                  -   ٨٤٧
                                                                                          من االتفاقية وحتثها على مواصلة تنفيذ ما يلزم من تدابري لضمان حصول مجيع األشخاص                 ٢٢    و  ٧          املـادتني   

                                                                                 لودين يف تايلند واخلاضعني لواليتها على جنسية، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على اجلنسية                       عدميي اجلنسية املو  
                                                                                     كمـا حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري حمددة لضمان حصول هؤالء األشخاص على             .             التايلـندية 

   .                                                  اخلدمات األساسية كاخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

  ة                      محاية حرمة احلياة الشخصي

                                                                                                   بيـنما تالحظ اللجنة وجود تشريعات وطنية تقضي حبماية حق األطفال يف اخلصوصية، ورغم ما تبذله                 -   ٨٤٨
                                                                                              الدولة الطرف من جهود، فإهنا تالحظ مع القلق عرض وسائط اإلعالم هلوية الضحايا األطفال وصورهم، وهو ما   

  .                              لي املتعلق باحترام خصوصية الطفل                         من االتفاقية والقانون احمل  ١٦            ً      ً               يشكل انتهاكاً واضحاً ألحكام املادة 

                   أو قواعد للتنظيم    /                                                                               حتـث اللجـنة الدولة الطرف على إنشاء آليات يف شكل مدونة قواعد سلوك و               -   ٨٤٩
                     كما حتث اللجنة الدولة   .                                                                             الذايت تكفل احترام حق الطفل يف اخلصوصية يف إطار مجيع املواد اليت تبث يف تايلند      

                                                              يف جمال حقوق اإلنسان للفئات املهنية العاملة يف وسائط اإلعالم مع إيالء                               الطرف على توفري التدريب املناسب 
  .                              عناية خاصة حلق األطفال يف اخلصوصية

                   احلصول على املعلومات

                                                                                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة ما تبثه وسائط اإلعالم من برامج تستهدف                  -   ٨٥٠
        إال أهنا    .                                                                                ت املخصصة للربامج اليت هتم األطفال والشباب واألسرة خالل فترات البث الرئيسية                                  األطفـال، وعدد الساعا   

                                                                            وبينما تالحظ أن جملس الوزراء منكب على دراسة مشروع القانون املتعلق حبظر املواد      .                                  تشعر بالقلق إزاء نوعية الربامج    
      وعالوة   .                                            نقله شبكة اإلنترنت من مواد مؤذية للطفل                                                                          املسـتفزة، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ما تنشره وسائط اإلعالم وت           

                                                                                                              على ذلك، فاللجنة إذ تالحظ اجلهود اليت تبذهلا وزارة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، فإهنا تعرب عن قلقها لعدم وجود          
     ومات                                                                                                          آليات تقوم بالرصد املنهجي لوسائط اإلعالم على املستويني الوطين ودون الوطين حىت ال يتعرض األطفال للمعل               

  .                                                                       الضارة، كالعنف واملواد اإلباحية، اليت تنقل عرب وسائط اإلعالم وعرب شبكة اإلنترنت

                                                                                                           توصـي اللجـنة بأن تقوم الدولة الطرف، من خالل التعاون مع مؤسسات البث اإلذاعي والتلفزي، بإنشاء                  -   ٨٥١
    كما   .                        رئيسية لألطفال والشباب                                                                                    آليات لرصد وحتسني جودة ومالءمة ما تنتجه وسائط اإلعالم من برامج موجهة بصفة              

                                                              من االتفاقية، مجيع التدابري القانونية وغريها من التدابري           ١٧                                       ً                      توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة          
                                                                                                                الالزمة، مبا فيها احلمالت االستشارية املوجهة لآلباء واألوصياء واملعلمني، والتعاون مع مقدمي خدمات اإلنترنت حلماية            

  .                                                                                       األطفال من التعرض ملا تنقله وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت من مواد ضارة، كالعنف واملواد اإلباحية

                العقوبة البدنية

                                                                                 ً                          تـنوه اللجـنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود حلظر العقوبة البدنية يف املدارس، وحتيط علماً باألمر                   -   ٨٥٢
                         إال أن اللجنة تعرب عن       .                                البدنية يف املؤسسات اإلصالحية                        ً                                الـوزاري الصـادر مؤخراً الذي يقضي حبظر العقوبة        
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      وتالحظ   .                                                                                                         أسـفها لكون القانون ال حيظر صراحة ممارسة العقوبة البدنية داخل األسرة ويف مراكز الرعاية البديلة               
   ما                                     ّ                              ً                           ً                    باإلضافة إىل ذلك أن الدولة الطرف قد سلّمت بأن الضحايا من األطفال غالباً ما يرغبون عن التشكي ونادراً                   

  .               تتاح هلم املساعدة

                                                                                           تؤكد اللجنة من جديد أن العقوبة البدنية تتناىف مع أحكام االتفاقية وتتعارض مع شرط احترام كرامة  -   ٨٥٣
                                وبناء عليه حتث اللجنة الدولة       .                من االتفاقية    ٢٨              من املادة     ٢                            ً                   الطفـل، كمـا تنص على ذلك حتديداً الفقرة          
                                                          ال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف مجيع نظم الرعاية البديلة،                                      الطرف على أن حتظر مبوجب القانون مجيع أشك

                                                                                                             مراعـية يف ذلـك التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة ملسألة العنف ضد األطفال داخل                  
    ). CRC/C/111             انظر الوثيقة  (                األسرة ويف املدارس 

                                              اآلباء وغريهم من األطراف املقدمة للرعاية،                                                              وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية وتثقيف        -   ٨٥٤
                                                                                                           واملوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني والفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم عن طريق تنظيم محالت                

                                                          وتشجع الدولة الطرف على تعزيز أشكال التأديب اإلجيابية          .                                                    للتوعـية العامة باآلثار الضارة للعقوبة البدنية      
                                                                كما توصي الدولة الطرف بإنشاء آليات وخدمات لتلقي الشكاوى           .                        كبديل للعقوبة البدنية                    وغـري العنـيفة     

  .                                                             تراعي الظروف اخلاصة لألطفال وتكفل وصول مجيع األطفال إىل هذه اآلليات

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤
 ،٢١-١٩، و١١-٩، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (

 ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤قرة ، والف٢٥إىل 

                الرعاية البديلة

                                                                                                             تالحـظ اللجـنة الربامج واآلليات املتعددة اليت توفر الرعاية البديلة لألطفال يف البلد، مبا يف ذلك نظام                   -   ٨٥٥
       ذلك،    ومع  .                                                                                  الكفالة، ودور حضانة األطفال وغريها من املؤسسات اليت تديرها وزارات ووكاالت حكومية عديدة

                                                                                                                        يساور اللجنة القلق إزاء قلة املعلومات املتعلقة حبالة األطفال املودعني يف مرافق الرعاية البديلة باملعايري والقواعد                
                                                                              كما تعرب عن قلقها إزاء قلة املعلومات املتعلقة باآلليات املعنية برصد ومراقبة         .                               الـيت تنظم عمل هذه املؤسسات     

   .                    هذه الربامج واملؤسسات

  :                             صي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي   وتو -   ٨٥٦

                                                                                         القيام بدراسة شاملة لتقييم حالة األطفال املودعني يف مؤسسات، مبا يف ذلك ظروف عيشهم                ) أ ( 
                               وخمططات الرعاية واخلدمات املقدمة؛

                                                                                          وضـع معـايري واضحة باملؤسسات القائمة ونظام الكفالة، مبا فيها قواعد إلشراك األطفال                ) ب ( 
                                                      من االتفاقية، وإجراء استعراض دوري لظروف إيداع         ٩               ً                  صنع القرار وفقاً ألحكام املادة                         واآلباء يف عمليات    

                من االتفاقية؛   ٢٥            ً              األطفال، وفقاً ألحكام املادة 
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                                                                                           مراقـبة مجيع مؤسسات وبرامج الرعاية البديلة على حنو سليم، مبا يف ذلك بواسطة آليات                 ) ج ( 
                                            ذلك من أجل محاية حقوق األطفال؛ وتيسري سبل وصول                                           مستقلة لرصد الشكاوى واملنظمات غري احلكومية، و

                      األطفال إىل هذه اآلليات؛

                                                                                        تطبـيق مجيع التدابري الالزمة إلعادة األطفال املودعني يف املؤسسات إىل أسرهم كلما أمكن                ) د ( 
  .                                                          ذلك، وعدم اللجوء إىل إيداع األطفال يف املؤسسات إال يف املطاف األخري

          لة واإلمهال                        العنف واإليذاء وسوء املعام

  ،  )    ١٩٩٧ (                  من دستور تايلند   ٥٣         ِّ                                                          بينما تسلِّم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، وإذ تشري إىل املادة  -   ٨٥٧
                                                                                                                  فإهنا تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع عدد التقارير عن حاالت العنف األسري، وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم يف                 

                                                                       ت الواضحة يف التشريعات احمللية اليت تتعلق بتجرمي مجيع أشكال اإلساءة                                           وتعـرب عن قلقها إزاء الثغرا       .        الـبلد 
          ً                                       من ذلك مثالً أحكام القانون اجلنائي، ال حتمي إال اإلناث  (                                            واإلمهال وسوء املعاملة، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي 

                      ات بشأن حاالت العنف              ً                                                       وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء االفتقار إىل نظام وطين جلمع البيان             ).                   من ضحايا االغتصاب  
   .          ضد األطفال

   :                                         حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -   ٨٥٨

                                                                                        مـراجعة تشـريعاهتا احمللية بغية جترمي مجيع أشكال اإلساءة، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي                 ) أ ( 
        ً      ً    تعريفاً واضحاً؛                                                            ُ                واإلمهال وسوء املعاملة والعنف ضد األطفال، وتعريف هذه اجلرائم اليت ُترتكب حبق األطفال

                                                                                  التحقـيق يف الوقـت املناسـب وعلى النحو الكايف يف مجيع احلاالت املتعلقة بإساءة معاملة        ) ب ( 
                                                                                                      األطفـال والعنف املمارس عليهم، وضمان حصول األطفال من ضحايا العنف وإساءة املعاملة على املشورة               

             جهم يف اجملتمع؛                                                          الكافية واملساعدة متعددة االختصاصات بغية تعافيهم وإعادة إدما

                                                                                                إنشـاء أو توسـيع اخلدمات املتاحة للتعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي لضحايا                ) ج ( 
                                                                                               االستغالل اجلنسي وأي أطفال آخرين من ضحايا االعتداء أو اإلمهال أو املعاملة السيئة أو العنف أو االستغالل؛

                                                ايا ووصمهم، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع                                                     اختـاذ الـتدابري املناسـبة ملنع جترمي الضح          ) د ( 
                    املنظمات غري احلكومية؛

                                                                                         تنظـيم محـالت لتثقـيف وتوعـية اجلمهور بتبعات سوء معاملة األطفال، وإزالة احلواجز                       ) ه ( 
                                                       االجتماعية والثقافية اليت متنع الضحايا من التماس املساعدة؛

                                       د األطفال وإجراء املزيد من الدراسات                                                          إنشـاء نظـام جلمع البيانات عن العنف املمارس ض           ) و ( 
  .                                                      التحليلية هلذه القضية بغية التصدي هلذه الظاهرة واحلد منها
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                                                                                                  وعـلى ضوء دراسة األمني العام املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة الذي                 -   ٨٥٩
                            رة اإلقليمية لشرق آسيا واحمليط                                                                    وجه إىل احلكومات، تنوه اللجنة مع التقدير باستضافة الدولة الطرف للمشاو

                                             ، وبالردود اخلطية الواردة من الدولة الطرف على     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٦     إىل   ١٤                       اهلـادئ، يف الفترة من    
                                                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستند إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ ما يلزم من                 .              هذا االستبيان 

                                                                        املدين، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين أو النفسي                                              إجـراءات، باالشـتراك مع اجملتمع     
                                                                                                        والسـعي بنشـاط ألجل اختاذ إجراءات ملموسة تكون عند االقتضاء حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنف                

  .                      واإلساءة هذه والتصدي هلا

                                 األطفال املودعون يف السجن مع أمهاهتم

    وما   .                                                           دل النساء السجينات يف تايلند، وبعضهن حوامل أو أمهات                                               تالحـظ اللجـنة مع القلق ارتفاع مع        -   ٨٦٠
                                                                                                    يشغلها هو أن العقوبات ال تراعي باستمرار مصاحل الطفل الفضلى ودور املرأة كأم لديها مسؤوليات تتعلق برعاية 

   ها                                                                                                     كما تالحظ اللجنة مع القلق بوجه خاص جواز تنفيذ عقوبة اإلعدام بعد الوضع حبق امرأة حكم علي                  .          أبـنائها 
                                                                                  وخبصوص األطفال املودعني يف السجن مع أمهاهتم، تالحظ اللجنة فصل األمهات عن باقي               .                   باإلعدام وهي حامل  

  .                                                                                         نزيالت السجن، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء حالة االكتظاظ، وظروف االحتجاز السيئة وقلة عدد املوظفني

                                     توصي اللجنة بأن يتوىل أخصائيون أكفاء،                                                          يف حالة املتهمات الالئي يضطلعن مبسؤولية رعاية أبنائهن،        -   ٨٦١
                          ، ومراعاة هذه املصاحل يف مجيع  ) ٣      املادة  (                                                           بكـل عـناية وعـلى حنو مستقل، النظر يف مصاحل الطفل الفضلى      

  .                                                                                             القرارات املتعلقة باالحتجاز، مبا يف ذلك احلبس االحتياطي وإصدار احلكم، والقرارات املتصلة بإيداع الطفل
                                                                                       النظر بانتظام يف الرعاية البديلة املتاحة لألطفال املنفصلني عن أمهاهتم السجينات مبا                                      وتوصي اللجنة بأن يعاد     

                                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن           .                                                          يكفـل تلبـية احتياجاهتم البدنية والنفسية كما ينبغي        
  .              متكث يف السجن                                                                           الرعاية البديلة تسمح للطفل باحلفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع أمه اليت

                                                                                                      وخبصـوص األطفال املودعني يف السجن مع أمهاهتم، توصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن ظروف                 
                      وتشجع اللجنة الدولة     .                من االتفاقية    ٢٧                                            ً                         املعيشـة يف السجن مناسبة للنمو املبكر للطفل وفقاً ألحكام املادة            

  .                                            ن بينها اليونيسيف وغريها من هيئات األمم املتحدة                                              الطرف على التماس املساعدة يف هذا الصدد من جهات م

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

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

               األطفال املعوقون

                                                 دابري ملموسة عديدة لتعزيز متتع األطفال املعوقني                                                                 تالحظ اللجنة مع التقدير ما اختذته الدولة الطرف من ت          -   ٨٦٢
    ً     ً                                                                                               متـتعاً كـامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلصول على التعليم العادي واملتخصص                 

                                                                                         ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص اإلمكانيات املتاحة حلصول               .                 والتدريـب املهين  
  .                                                                                                      عوقني املقيمني يف املناطق النائية من البالد على اخلدمات الصحية واالجتماعية الكافية، وعلى التعليم                       األطفال امل 
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                                                                                                             كما تشاطر الدولة الطرف انشغاهلا إزاء عدم كفاية وعدم اتساق البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني وعدم توحيد          
   .                               اخلدمات العامة واخلاصة املتاحة هلم

                    قرار اجلمعية العامة  (                                                     اعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني          ضـوء قو         عـلى  -   ٨٦٣
                                                                                                والتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن موضوع حقوق األطفال املعوقني                 )   ٩٦ /  ٤٨

  :          قيق ما يلي                                                       ، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتح )CRC/C/69             انظر الوثيقة  (

                                                                                          صـياغة واعـتماد سياسة وطنية شاملة لألطفال املعوقني، وختصيص املوارد املالية والبشرية               ) أ ( 
                    الالزمة لتنفيذ اخلطة؛

                                                                             منع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني، مبا يف ذلك عن طريق التوعية حبقوقهم   ) ب ( 
                                               كافؤ الفرص يف املشاركة الكاملة يف مجيع جماالت احلياة؛                                          واحتياجاهتم اخلاصة وإمكاناهتم، وضمان متتعهم بت

                                                                                     توحيد اخلدمات العامة واخلاصة املتاحة لألطفال املعوقني ورصد جودة هذه اخلدمات ومدى              ) ج ( 
                   تيسر الوصول إليها؛

                                                                                        توفـري الوسائل املادية الالزمة اليت تسمح لألطفال املعوقني بالوصول إىل املدرسة واحلصول               ) د ( 
                              علومات وأدوات االتصال املناسبة؛      على امل

                                                                                            إنشـاء آلـية جلمـع البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني واستخدام هذه البيانات يف وضع                   ) ه ( 
                                                                                                           سياسـات وبرامج لتعزيز تكافؤ الفرص يف اجملتمع، مع إيالء عناية خاصة لألطفال املعوقني الذين يقيمون يف                 

  .                       املناطق النائية من البلد

         ت الصحية            الصحة واخلدما

                                                                                           تالحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسني خدمات الرعاية الصحية األولية، وال  -   ٨٦٤
                                ً                                                                         سـيما برنامج التحصني، وما حتقق أيضاً من تقدم خلفض معدل وفيات الرضع واألطفال واألمهات، وتعرب مع                 

                                                  إىل اخلدمات الصحية، وانتشار سوء التغذية بني                                                                       ذلـك عـن قلقها إزاء الفروق اإلقليمية يف إمكانيات الوصول          
                                   كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        .                                                                              األطفال، وال سيما نقص اليود واحلديد، وانتشار اإلصابة بالتالسيمية يف البلد          

                                                                                                               اخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية اخلالصة وتالحظ مع القلق عدم صدور أحكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب                
   .              يف شكل قانون    األم،

  :                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي -   ٨٦٥

                                                                            ضمان تكافؤ فرص حصول األطفال املقيمني يف شىت مناطق البلد، مبن فيهم األطفال املقيمون    ) أ ( 
                                       يف املناطق النائية، على خدمات صحية جيدة؛
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                                            ابقة للوالدة وختفيض معدالت وفيات األمهات والرضع                                مواصلة جهودها لتحسني الرعاية الس  ) ب ( 
                                                                                        واألطفال دون اخلامسة، مع إيالء عناية خاصة لألمهات واألطفال املقيمني يف املناطق النائية من البلد؛

                                                                                      حتسني احلالة الغذائية لألطفال بوسائل منها وضع تشريعات وسياسات متكن الدولة الطرف              ) ج ( 
                                         بتعميم يودنة امللح والقضاء على نقص احلديد؛                       من حتقيق األهداف املتعلقة 

                                                                                   تشـجيع الرضـاعة الطبيعية دون سواها لفترة ستة شهور بعد الوالدة، بإضافة نظام غذائي      ) د ( 
                                                                            مناسب للرضيع بعد تلك الفترة، مع مراعاة ما يلزم تقدميه من دعم لألمهات العامالت؛

                                يف البلد، مبا يف ذلك عن طريق برامج       يمية                                                مواصلة جهودها للحد من انتشار اإلصابة بالتالس          ) ه ( 
                     الكشف املبكر والعالج؛ 

                                                                                           مواصلة التعاون يف هذا الشأن مع منظمات من بينها منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم                ) و ( 
  .                                        ، والتماس املساعدة التقنية من هذه املنظمات )         اليونيسيف (               املتحدة للطفولة 

            صحة املراهقني

  .                                                                                  لتقدير أن تعاطي املراهقني للمخدرات أصبح يعاجل كمسألة طبية ال كمسألة جنائية                              تالحظ اللجنة مع ا    -   ٨٦٦
                                    ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن        .                                                                        كما تعرب عن تقديرها حلظر الدعاية ملواد التدخني واملشروبات الكحولية         

   .                                                                    معدالت تعاطي املخدرات واملشروبات الكحولية يف صفوف املراهقني ال تزال مرتفعة

                                                                                                      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة تعزيز الربامج الفعالة للتوعية بآثار املخدرات واملشروبات                -   ٨٦٧
                         كما توصي الدولة الطرف      .                                                                                الكحولية والوقاية منها وهي الربامج اليت تستهدف بوجه خاص األطفال واملراهقني          

  .                                ني على املخدرات واملشروبات الكحولية                                                            مبواصلة توفري برامج العالج وإعادة التأهيل لألطفال واملراهقني املدمن

              الصحة البيئية

                                                                                               يساور اللجنة القلق إزاء جمموعة من املشكالت البيئية كتلوث اهلواء وتدهور البيئة، مبا فيها أوجه القصور  -   ٨٦٨
                          وبينما تالحظ ما حتقق من       .                                                                                      يف إدارة الـنفايات الـبلدية والصناعية، وآثارها السيئة على صحة األطفال ومنوهم            

                                                                                                                     حتسينات فيما يتعلق باملياه واملرافق الصحية، وال سيما لصاحل األسر الريفية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفروق                 
   .                                                                   اجلهوية يف جمال احلصول على مياه الشرب املأمونة والوصول إىل املرافق الصحية

  :                                        توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -   ٨٦٩

                                                                      الفعالة الالزمة لتعزيز احلصول على مياه الشرب املأمونة واملرافق                                   مواصـلة اختـاذ التدابري      ) أ ( 
                                           الصحية، وال سيما يف املناطق النائية من البلد؛

                                                                                           زيـادة معرفة األطفال بقضايا الصحة البيئية عن طريق وضع برامج للتثقيف بشأن الصحة                ) ب ( 
  .                البيئية يف املدارس
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      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                          من األهداف اإلمنائية لأللفية بأسرع مما        ٦                                                        اللجنة على الدولة الطرف اليت توصلت إىل حتقيق اهلدف                 تـثين    -   ٨٧٠
                                                                                          وترحب بالتدابري املختلفة اليت مت اختاذها بني عدة قطاعات للوقاية من فريوس نقص املناعة                .         ً            كـان خمططـاً لــه     

                   اإليدز من األم إىل     /                           نع انتقال اإلصابة بالفريوس                                   ً                         اإليدز واحلد من انتشاره، وحتيط علماً بالربنامج الوطين مل         /        البشـري 
                        ومع ذلك، تعرب اللجنة عن   .                                                                         الطفل الذي يوفر للحوامل املشورة الطوعية واالختبار اجملاين لكشف اإلصابة بالفريوس

      إىل                اإليدز من األم   /                                                                                               قلقهـا إزاء االرتفاع النسيب يف املعدل السنوي للمواليد املعرضني خلطر انتقال اإلصابة بالفريوس             
          كما تشعر    .                                                                                          وتالحظ مع القلق زيادة تعرض املراهقني خلطر اإلصابة بالفريوس مع اخنفاض مستوى وعيهم به               .      الطفل

             وتعرب اللجنة   .                                                                                                     اللجـنة بالقلق إزاء عوامل اخلطر اليت هتيئ اإلصابة بالفريوس مثل العدد املرتفع من العاملني باجلنس             
                                                                        رة اليت جيري التفاوض بشأهنا يف الوقت الراهن مع بعض البلدان األخرى                           ً                            عن انشغاهلا أيضاً ألن اتفاقات التجارة احل      

  .             ً      ً                                                                          قد تؤثر تأثرياً سلبياً على احلصول على األدوية امليسورة الكلفة، وال سيما مضادات فريوسات النسخ العكسي

        لعام   ٣                                                                                                    توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القيام مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                  -   ٨٧١
                      واملبادئ التوجيهية   (CRC/GC/2003/3)                     اإليدز وحقوق الطفل     /                                    بشـأن فريوس نقص املناعة البشري          ٢٠٠٣

              وحقوق اإلنسان    )      اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                                  الدولـية املـتعلقة بفـريوس نقص املناعة البشري        
(E/CN.4/1997/37):  

                                       اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشري عن                                                     بذل جهود بني عدة قطاعات ملنع حاالت اإلصابة           ) أ ( 
                                                                                                          طـريق اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تعكس بوجه خاص واقع اجملتمع، وبزيادة توفري الدعم التقين واملايل                

                                       للربجمة والتنفيذ والرصد على الصعيد احمللي؛

               األم إىل الطفل              اإليدز من    /                                                                       تنفـيذ الـربنامج الوطين ملنع نقل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري             ) ب ( 
      ً     ً                        ً                                                                 تنفيذاً كامالً، بتزويد مجيع احلوامل جماناً باخلدمات الصحية واالجتماعية الكافية وتزويد األمهات الالئي حيملن فريوس 

                                                                                     نقص املناعة البشري مبضادات فريوسات النسخ العكسي وتوفري ما يلزم للرضع من لنب بديل للنب األم؛

                                                  صابني واملتأثرين بفريوس ومرض اإليدز، وضمان حصول                                         منع وحظر التمييز ضد األطفال امل       ) ج ( 
                                                  هؤالء األطفال على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية؛

                               اإليدز ألي طفل يطلب ذلك دون       /                                                    ضمان إسداء املشورة بشأن فريوس نقص املناعة البشري         ) د ( 
                                                           موافقة والديه، وذلك يف كنف السرية وعلى حنو يراعي ظروف الطفل؛

                               اإليدز والتثقيف اجلنسي، مبا يف      /                                                          معلومـات دقيقة وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشري              إدراج    ) ه ( 
                                                                                                                   ذلك الترويج الستخدام الرفال، بشكل منتظم يف املناهج الدراسية ملرحليت التعليم الثانوي والعايل، وتدريب املعلمني               

                          مرض اإليدز والتثقيف اجلنسي؛                                                               وغريهم من موظفي قطاع التعليم على تعليم املواضيع ذات الصلة بفريوس و

                                                                      ً      ً                احلرص على أال تؤثر االتفاقات اإلقليمية وغريها من اتفاقات التجارة احلرة تأثرياً سلبياً على            ) و ( 
                                                 ً      ً                   والتأكد بوجه خاص من أن هذه االتفاقات لن تؤثر تأثرياً سلبياً على توفر          .                                متـتع األطفـال باحلق يف الصحة      
                               العقاقري واألدوية املتاحة لألطفال؛
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                                                                                 التماس املساعدة التقنية من جهات من بينها برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم   ) ز ( 
  .                   املتحدة ملكافحة اإليدز

                              ً                                                                   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باملضي يف مراعاة احترام حقوق الطفل وإشراك األطفال لدى                -   ٨٧٢
                        اإليدز، بطرق من بينها     /                             حة فريوس نقص املناعة البشري                                                        وضـع وتنفيذ سياساهتا واستراتيجياهتا املتعلقة مبكاف      

                                                                                                                 مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي نظمته للمناقشة العامة عن حياة األطفال يف عامل ينتشر                 
   ).   ٢٤٣         ، الفقرة CRC/C/80 (      اإليدز  /                          فيه فريوس نقص املناعة البشري

             مستوى املعيشة

                                                                              رف من جهود متواصلة وناجحة للحد من الفقر يف تايلند، بطرق منها إنشاء                                         رغم ما تبذلـه الدولة الط     -   ٨٧٣
                                                    يف املائة من الفقراء هم من األطفال، وتعرب عن انشغاهلا   ٣٦                                            صندوق محاية الطفولة، تالحظ اللجنة مع القلق أن 

                     مشال البالد ومشاهلا         ً                            علماً أن املقاطعات الواقعة يف     -                                                            إزاء الفروق الشاسعة يف مستويات الدخل بني خمتلف املناطق          
  .                                                                         ً                                      الشـرقي واملقاطعات الثالث الواقعة يف أقصى جنوب البالد تعد من أشد املناطق تضرراً من الناحية االقتصادية                

                                                                                                            ويسـاور اللجـنة بـالغ القلق إزاء الصعوبات اليت يواجهها األطفال الفقراء، وخباصة األيتام، وأطفال الشوارع          
                                                                        ون إىل مجاعات السكان األصليني واألقليات، يف التمتع الكامل مبا هلم من                                                واألطفـال املعوقـون واألطفال املنتم     

  .                                                                 حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

                               من االتفاقية، ختصيص املوارد       ٢٧                                        ً                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً ألحكام املادة             -   ٨٧٤
                                                                                     فعالة للحد من الفقر، وال سيما يف مقاطعات الشمال والشمال الشرقي ويف املقاطعات                                    الالزمة لتنفيذ تدابري    

                                                                وتوصي الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لالرتقاء مبستوى املعيشة يف           .                                    الـثالث الواقعة أقصى جنوب البالد     
         املستوى                                                                                     صفوف السكان الفقراء بطرق منها تعزيز القدرة على وضع ورصد استراتيجيات احلد من الفقر على

          كما تطلب    .                                                                                       احمللي واجملتمعي، وضمان احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم والسكن الالئق          
                                                                                                    إىل الدولـة الطـرف مضاعفة جهودها لتخصيص ائتمانات حمددة ومساعدة ملموسة ودعم لألطفال الفقراء             

  .            واألسر الفقرية

 التعليـم والترفيـه واألنشطـة التثقيفية -٦
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨اد املو(

                                        التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

                                                                                                    ترحب اللجنة مبختلف التدابري التشريعية واإلدارية وتدابري السياسة العامة والتدابري املتعلقة بامليزانية اليت مت  -   ٨٧٥
                                 يم اجملاين حىت سن الثانية عشرة،                                                                                       اختاذهـا لـتمديد فترة التعليم اإللزامي من ست إىل تسع سنوات، وتوفري التعل             

      وترحب   .                                                                                                         وبتوسـيع سبل حتصيل العلم، وحتسني املرافق التعليمية وتوفري التعليم باللغات احمللية أو لغات األقليات              
                             والذي ينص على إمكانية حصول     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز ٥                                                    اللجنة بوجه خاص بالقرار الذي اعتمده جملس الوزراء يف   

                                                                                     مبن فيهم أطفال املهاجرين غري املسجلني واألطفال عدميو اجلنسية، على التعليم يف إطار                                    األطفـال غري املسجلني،     
                                                                                          ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية، ال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم تكافؤ الفرص املتاحة لبعض                .                        نظـام التعليم العادي   
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                                   ل الذين يقيمون يف املناطق النائية، يف                                                        ً                األطفال حىت اآلن، وخباصة األطفال املنتمون إىل أكثر الفئات ضعفاً واألطفا        
                                                                   كما يساور اللجنة القلق إزاء حمدودية عدد املرافق املتاحة لألطفال قبل سن   .                                احلصول على نوعية جيدة من التعليم

  .                                                                      الدراسة، وارتفاع معدالت التسرب يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي حىت اآلن

                                                               فيذ قرار جملس الوزراء الذي ينص على إمكانية حصول األطفال                                            حتث اللجنة الدولة الطرف على تن      -   ٨٧٦
                                                       ً     ً                                           غري املسجلني على التعليم يف إطار نظام التعليم العادي تنفيذاً تاماً، وختصيص املوارد الكافية لتنفيذ القرار على 

     خصيص                     من االتفاقية، بت     ٢٨                                        ً                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً ألحكام املادة            .               املسـتوى احمللي  
  :                                                     املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية لتحقيق ما يلي

                                                                   زيادة عدد مرافق التعليم قبل املدرسي بتكلفة ميسورة يف شىت مناطق البلد؛  ) أ ( 

                                                                                    اعتماد التدابري الفعالة الالزمة لتخفيض معدل التسرب يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي؛  ) ب ( 

                                                                 ة إىل حتقيق تكافؤ الفرص املتاحة ألطفال السكان األصليني وأطفال                                  مواصـلة جهودها الرامي     ) ج ( 
                                                                                                  األقليات يف احلصول على نوعية جيدة من التعليم يراعي أمناطهم الثقافية املميزة ويعتمد اللغات احمللية للسكان 

                 األصليني واألقليات؛

                  لدولة الطرف لضمان                                                              ضمان إشراف وزارة التعليم على مجيع املدارس املتواجدة داخل إقليم ا  ) د ( 
                                                                                               تلقي األطفال نفس املناهج التعليمية مع احترام حق األقليات يف دراسة أصول لغتها ودينها، وضمان محاية كل 

                 ً                                   طفل يتلقى تعليماً من الفكر السياسي أو الديين املتطرف؛

              اطعات الواقعة                                                                     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفرص املتاحة لألطفال املقيمني يف املق    ) ه ( 
                                                   ً                                    أقصى جنوب الدولة الطرف واملنتمني إىل أكثر الفئات ضعفاً يف احلصول على نوعية جيدة من التعليم؛

                                             توسيع نطاق ما يتاح من تدريب مهين وحتسني نوعيته؛  ) و ( 

  )         اليونسكو (                                                                                   الـتعاون مـع مـنظمات مـنها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                 ) ز ( 
  . ً                                             الً عن املنظمات غري احلكومية بغية حتسني قطاع التعليم              واليونيسيف، فض

              أهداف التعليم

                                           ً                                                                    تشعر اللجنة بالقلق إزاء نوعية التعليم عموماً، وذلك إىل حد ما بسبب سوء نوعية أساليب التعليم وقلة                  -   ٨٧٧
                 تد بوجه خاص يف                                                                               وتالحظ مع القلق املنافسة الشديدة اليت يتسم هبا نظام التعليم، واليت تش             .                   املعـلمني األكفـاء   

   ويف   .                                                                                                             مراحل التعليم العليا وتفرض أعباء إضافية قد تعوق منو الطفل وحتول دون استغالل إمكاناته إىل أقصى حد                
                                                  ً                                                              هـذا الصدد، تالحظ اللجنة أن بعض األطفال يتابعون دروساً إضافية بعد ساعات الدراسة العادية، مما حيد من                  

           وعالوة على    .                                                 شطة ثقافية وتروحيية، ويسبب هلم تكاليف إضافية                                                   فـرص الراحة والترفيه واللعب واالضطالع بأن      
           كما يساور    .                                                                                                  ذلـك، تالحظ اللجنة قلة الفرص املتاحة يف كثري من املدارس ملمارسة الرياضة واألنشطة الترفيهية              



CRC/C/41/3 
Page 182 

 

                                                                                                              اللجـنة القلق ألن أنشطة التعليم والتعلم يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ختضع لتقدير املعلمني وليست                
  .                    إلزامية يف مجيع املدارس

                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة  -   ٨٧٨
   : (CRC/GC/2001/1)                     بشأن أهداف التعليم     ٢٠٠١       لعام  ١          العام رقم 

                 ة استخدام املعلمني                                                               مضاعفة جهودها لتحسني نوعية التعليم بطرق منها تدريب املعلمني وزياد  ) أ ( 
                                                                              األكفاء، وال سيما يف صفوف النساء واألفراد املنتمني إىل مجاعات األقليات والسكان األصليني؛

                                                                                                حتسـني نوعية التعليم بالسعي إىل احلد من املنافسة اليت يتسم هبا نظام التعليم وتشجيع القدرات               ) ب ( 
                                                          إىل حتقيق منو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته إىل أقصى                                                                    على التعلم القائم على املشاركة ومضاعفة اجلهود الرامية       

                                                                                   إمكاناته، بطرق منها تشجيع احلياة الثقافية والفنون واللعب واألنشطة التروحيية يف املدارس؛

                                                   إدراج األنشطة الرياضية والتروحيية يف املناهج الدراسية؛  ) ج ( 

                         ذلك التثقيف يف جمال حقوق                                                        إضـفاء الطـابع اإللـزامي على تعليم حقوق اإلنسان، مبا يف      ) د ( 
  .                                                      الطفل، يف كل من املدارس العامة واخلاصة وبكل مراحل التعليم

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

 ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢، واملواد ٣٧من املادة 

                            أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء

                                                                                           للجـنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة تشريعات تتعلق بإجراءات تسجيل املواليد واجلنسية                      تالحـظ ا   -   ٨٧٩
                                                                                                                   اخلاصـة باألطفـال املولودين يف تايلند، وتشعر مع ذلك ببالغ القلق إزاء عدم وجود إطار قانوين حلماية أطفال                   

                                 ن قلقها إزاء حالة األطفال غري                  كما تعرب ع    .                                                                    الالجئني وملتمسي اللجوء يف تايلند وإزاء إمكانية اإلعادة القسرية        
                        ً     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً      .                                                                            املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم املعرضني بوجه خاص لسوء املعاملة واالستغالل          

  .                                                                                                               إزاء أمـن األطفال مبن فيهم اجلنود األطفال السابقني الذين حيتمل أن يكون قد مت إيوائهم يف خميمات الالجئني                  
                    اخلاصة بوضع الالجئني       ١٩٥١                                                     ا ألن الدولية الطرف لـم تصدق على اتفاقية عام                                       وتعـرب اللجـنة عـن أسفه      

   .              من االتفاقية  ٢٢   و ٧                                ، وألهنا مل تسحب حتفظاهتا على املادتني     ١٩٦٧                         وبروتوكوهلا االختياري لعام 

     طفال                                                                                                     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل االستعجال، باعتماد وتنفيذ تشريعات حلماية األ               -   ٨٨٠
                                                                                                           الالجـئني وملتمسـي الـلجوء، واحلـرص على تنفيذ سياسات وبرامج تضمن أمن هؤالء األطفال، وال سيما يف                   

                                                                                                       كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف القرارات اليت تتخذ                   .          املخـيمات 
                                              اللجنة تأكيدها على توصياهتا السابقة وحتث الدولة       وتعيد   .                                                  بشـأن هؤالء األطفال، وخباصة اجلنود األطفال السابقون   

   .     ١٩٦٧                                             اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا االختياري لعام     ١٩٥١                                  الطرف على التصديق على اتفاقية عام 
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                      أطفال العمال املهاجرين

              يساورها بالغ                                                                                                   بينما تسلم اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتسجيل أطفال األسر املهاجرة، ال يزال                 -   ٨٨١
                                                    فاالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان للعمال املهاجرين        .                                                           القلق إزاء ضعف حالة هؤالء األطفال املتواجدين يف تايلند        

      وتعرب   .                                                                                                         وأفراد أسرهم، كعمليات التوقيف واالحتجاز التعسفية من جانب الشرطة احمللية، تبعث على القلق الشديد             
  .                                                          بل ونساء حوامل بصحبة أطفال صغار، رغم خطر تعرضها لالضطهاد                                          اللجـنة عـن أسـفها إلبعاد أسر عديدة،       

                                                                                                              وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق بوجه خاص أن أطفال العمال املهاجرين ال حيصلون على جمموعة من                  
       ظروف                 اإليدز وعالجه، وألن /                                                                                 اخلدمات الصحية والتعليمية، مبا فيها خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        

  .                                                                                    عيشهم هي يف كثري احلاالت ظروف سيئة للغاية وألن العديد منهم يعملون ساعات طويلة يف ظروف خطرة

                                                                                                      وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة ملنع توقيف أطفال العمال املهاجرين أو أفراد                 -   ٨٨٢
   ً                             سفاً، واحلرص على احترام مبدأ                                                                           أسـرهم، وخباصة املهاجرون غري املسجلني، أو احتجازهم أو اضطهادهم تع          

                                        وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف        .                                                               عـدم اإلعادة القسرية يف حالة وجوب إعادهتم إىل بلدهم األصل          
  .                                                                       ً                                 ألطفـال العمـال املهاجرين احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم وفقاً ملبدأ عدم التمييز              

                                                               رف بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                                                    وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الط      
   .                      املهاجرين وأفراد أسرهم

                             االستغالل االقتصادي وعمل األطفال

                                                                                                     تالحـظ اللجـنة خطـة العمـل الوطنـية الـيت مت وضعها للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال                     -   ٨٨٣
                                         مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال           ً                               وتالحظ أيضاً مع التقدير تعاون الدولة الطرف   ).     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٤ (

                                                                             ورغم هذه التدابري اإلجيابية تظل اللجنة قلقة إزاء انتشار ظاهرة االستغالل             .                                      الـتابع ملـنظمة العمـل الدولـية       
                                                      كما تشعر اللجنة بالقلق ألن القانون املتعلق حبماية          .                                                        االقتصـادي، مبا يف ذلك عمل األطفال، يف الدولة الطرف         

                                       كالزراعة واملؤسسات األسرية صغرية احلجم      (                                                     ينطـبق على األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي                       العمـال ال    
   ).             واخلدمة املرتلية

  :                                        توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -   ٨٨٤

                                          ً     ً   إنفاذ القوانني احمللية املتعلقة بالعمل إنفاذاً فعاالً؛  ) أ ( 

                                                     اية العمال لضمان محاية األطفال العاملني يف القطاع                                                توسـيع نطاق تطبيق القانون املتعلق حبم        ) ب ( 
          غري الرمسي؛

                                                                                        حتسني نظام تفتيش العمل لضمان قيام األطفال بأعمال خفيفة وخالية من االستغالل، ومتكني               ) ج ( 
                                                                                  النظام من رصد استخدام األطفال يف اخلدمة املرتلية والعمل الريفي، واإلبالغ عن هذه املمارسة؛

                                                                           ار حصول األطفال العاملني على التعليم والتدريب واالستفادة من األنشطة التروحيية؛           ضمان استمر  ) د ( 
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                                                                                          مواصـلة املشاركة بنشاط يف األنشطة اإلقليمية واألقاليمية اليت يضطلع هبا الربنامج الدويل                 ) ه ( 
  .                                                للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

     ر هبم                          االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتا

                                                                                                       تـنوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود حثيثة للتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك                  -   ٨٨٥
                                                                             املتعلق مبنع وقمع البغاء وخطة العمل املتعلقة مبنع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألغراض     ١٩٩٦                 اعتماد قانون عام 

                                                       تشار ظاهرة االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك بغاء األطفال                                                     ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ان         .           الـتجارية 
   .                                                والسياحة اجلنسية واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية

     مارس  /                                                                                    ورغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود مكثفة للتصدي لظاهرة االجتار باألطفال، كقيامها يف آذار -   ٨٨٦
                     لسياسة وخطة عمل        ٢٠٠٣                          شخاص، واعتمادها يف عام                                                          بإنشـاء اللجـنة الوطنية ملنع وقمع االجتار باأل             ٢٠٠٥

        اجملاورة،                                                                                             وطنيتني لفترة ست سنوات بغية معاجلة قضية االجتار باألطفال والنساء، وإبرام مذكرات تفاهم مع البلدان 
                                                                                                       تعـرب اللجنة عن بالغ القلق ألن تايلند بلد منشأ وعبور ووجهة لالجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل   

                                                                                                             وتشري اللجنة مع القلق إىل ما وردها من تقارير عن حاالت االجتار الداخلي، كاالجتار بالفتيات املنتميات إىل                  .       القسري
                                                                كما تالحظ مع القلق تزايد خطر االجتار واالستغالل الذي يواجهه            .                                                الشعوب األصلية والقبلية يف مشال البالد وجنوهبا      

       ً                                    هذا فضالً عن أن ما يبعث على القلق الشديد هو   .                            وإبعاد األطفال ضحايا االجتار                                 األطفال املنتمون إىل الفئات الضعيفة،
   .                                                                                   التراخي يف إنفاذ القوانني وتنفيذ التدابري املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف

       دماج يف                                                                               حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتوفري املساعدة الكافية وخدمات إعادة اإل -   ٨٨٧
              ً                                            أو االجتار، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي         /                                             اجملـتمع لألطفـال ضـحايا االستغالل اجلنسي و        

                                                                                                         املعتمدين يف املؤمتر األول والثاين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية اللذين عقدا يف               
  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦     عامي 

                                                                            غريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة                و   ٣٤            ضوء املادة           وعـلى  -   ٨٨٨
  :            الطرف مبا يلي

                                                                                       تعزيـز التدابري ملكافحة مجيع أشكال االجتار باألشخاص داخل البلد وعرب حدودها، بضمان               ) أ ( 
                                   اإلنفاذ الفعال للتشريعات ذات الصلة؛

                                          األطراف وبرامج التعاون مع بلدان املنشأ                                                       تعزيـز وتوسيع نطاق االتفاقات الثنائية واملتعددة        ) ب ( 
                                 والعبور األخرى ملنع االجتار باألطفال؛

                                                                          احلرص على التحقيق يف مجيع حاالت االجتار وإدانة املسؤولني عن هذه احلاالت ومعاقبتهم؛   ) ج ( 

                                                                                ضمان محاية األطفال ضحايا االجتار وعدم جترميهم، وضمان حصوهلم على اخلدمات والربامج           ) د ( 
                                           افية يف جمايل التعايف وإعادة االندماج االجتماعي؛   الك
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                                                                                           إيـالء اهتمام خاص لعوامل اخلطر املوجودة، مثل منو السياحة اجلنسية يف املنطقة، ومواصلة                  ) ه ( 
                                                                    التعاون يف هذا اجملال مع هيئة السياحة يف تايلند ومقدمي اخلدمات السياحية؛

                                                   الجتار باألطفال وتدريب الفئات املهنية العاملة إىل                                                    مواصـلة التوعية العامة باآلثار السلبية ل        ) و ( 
                                                                            جانب األطفال ومن أجلهم واجلمهور عامة بغية التصدي لظاهرة االجتار باألطفال ومنعها؛

                                                                                      التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،              ) ز ( 
   ؛  )    ٢٠٠٠ (                      رمية املنظمة عرب الوطنية                                    املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل

                                                                                  تعزيز التعاون مع جهات منها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل   ) ح ( 
   .                                                    الدولية، واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

                        املتعلق بإنشاء حماكم        ١٩٩١                         خرية بتعديل قانون عام                                                          ترحـب اللجـنة بقيام الدولة الطرف يف الفترة األ          -   ٨٨٩
  ،     ٢٠٠٥      فرباير  /                                                                                         األحداث واألسرة واإلجراءات اخلاصة باألحداث واألسرة، وهو تعديل دخل حيز النفاذ يف شباط            

                                                                                                       وينص على وجوب تطبيق اإلجراءات اخلاصة مبحاكم األحداث واألسرة يف مجيع احملاكم اجلنائية باملقاطعات اليت               
                                     ً                                      وتشري إىل الالئحة الوزارية الصادرة مؤخراً اليت تقضي حبظر العقوبة البدنية يف         .                      هبـا مثل هذه احملاكم               ال توجـد    

                 ً                                                                    وترحب اللجنة أيضاً باللجوء إىل األسر املضيفة والربامج اخلاصة بإصالح اجلاحنني األحداث              .                   املؤسسـات اإلصالحية  
  .                                                   سرية، وهي إجراءات تدعم فكرة العدالة التصاحلية                                                                   خارج نظام القضاء وبرنامج اجتماعات التباحث للمجموعات األ       

                            إال أهنا تشعر بالقلق إزاء       .                              ً                         من اجلاحنني األحداث يودعون سنوياً يف مراكز االحتجاز         ٤     ٥٠٠                         وتالحظ اللجنة أن زهاء     
    اصة                                                                                                               اسـتمرار إيداع األطفال يف مراكز االحتجاز اخلاصة بالكبار بسبب افتقار بعض املناطق إىل مراكز االحتجاز اخل                

   ).       سنوات ٧ (                                                                      وتؤكد اللجنة من جديد انشغاهلا إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية   .        باألحداث

                                                                                                    تعـيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة، وحتث الدولة الطرف على ضمان مواءمة تشريعاهتا وممارساهتا               -   ٨٩٠
              منها، ومع     ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                    سيما أحكام املواد                                                                    املتعلقة بقضاء األحداث مواءمة تامة مع أحكام االتفاقية، وال          

                                                                                                           املعايري الدولية األخرى ذات الصلة مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث               
      مبادئ  (                                               ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث  )  ٣٣ /  ٤٠                   قرار اجلمعية العامة    ) (          قواعد بيجني (

                                                   ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من         )   ١١٢ /  ٤٥                      قرار اجلمعية العامة     (  )                    الـرياض التوجيهية  
                                                                      ، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة           )   ١١٣ /  ٤٥                      قرار اجلمعية العامة     (          حريـتهم   

        ويف هذا     ).     ١٩٩٧   ه      يولي /      متوز   ٢١          املؤرخ     ٣٠ /    ١٩٩٧                                          املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       (         اجلنائية  
  :                                               الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

                                                                                             تعديـل األحكام ذات الصلة من قانوهنا اجلنائي لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل                 ) أ ( 
                  ً  مستوى مقبول دولياً؛

           ت اإلصالحية؛                                                                    تعديل تشريعاهتا الوطنية لتعزيز حظر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف املؤسسا  ) ب ( 
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                                                                                            احلرص على فصل األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر عن الكبار خالل كامل مدة االحتجاز،                 ) ج ( 
                                                                                     وعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال يف املطاف األخري وألقصر فترة زمنية ممكنة ويف ظروف مناسبة؛

                                 ز االحتجاز لألشخاص دون الثامنة                                 أو زنزانات مستقلة يف مراك     /                                 اإلسـراع بتوفري مرافق منفصلة و       ) د ( 
                                                                                                عشرة بغية إتاحة هذه املرافق يف مجيع األقاليم؛ وتوفري برامج التعليم والتدريب املهين والعالج هلؤالء املساجني؛

                                                                                      املضـي يف تنفـيذ التدابري البديلة لالحتجاز كربامج إصالح اجلاحنني األحداث خارج نظام                  ) ه ( 
                                                               مج اجتماعات التباحث املخصصة لألسر واجملتمعات احمللية، واخلدمات                                           القضـاء، واإلفـراج املشروط، وبرا     
                                اجملتمعية أو احلكم مع وقف التنفيذ؛

                                                                       دعم وتعزيز استراتيجيات وتدابري الوقاية، وال سيما إزاء الضعفاء من األطفال؛  ) و ( 

           يف اجملتمع؛                                                               دعم الربامج واخلدمات اجملتمعية ملساعدة األطفال اجلاحنني وتيسري إعادة دجمهم  ) ز ( 

  .                                                                                     التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ) ح ( 

                                               األطفال املنتمون إىل مجاعات السكان األصليني واألقليات

                   ة واألقليات الذين                                                                                              تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء حالة األطفال املنتمني إىل السكان األصليني واجلماعات القبلي             -   ٨٩١
                                                                              وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء انتشار الفقر يف صفوف الشعوب األصلية واألقليات والتمتع   .                       يتعرضون للوصم والتمييز

                                                                                                                احملـدود ألفـراد هذه اجلماعات مبا هلم من حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات االجتماعية                   
                  أو غري احلائزين على  /             ً                                                 ة بالقلق أيضاً إزاء العدد الكبري من األطفال عدميي اجلنسية و                    وتشعر اللجن   .                      والصـحية والتعلـيم   

                 وعالوة على ذلك،     .                                                                                           شهادة ميالد يف صفوف السكان األصليني واألقليات، وتعرضهم املتزايد لسوء املعاملة واالستغالل           
  .          يف تايلند                                                                   تالحظ اللجنة عدم وجود بيانات دميغرافية كافية بشأن سكان القبائل اجلبلية

                               من االتفاقية وتوصي الدولة       ٣٠    و  ٢                                                               تشري اللجنة إىل التزامات الدولة الطرف مبوجب أحكام املادتني           -   ٨٩٢
                                                                  ً     ً                    الطرف بضمان متتع أطفال السكان األصليني واألطفال املنتمني إىل األقليات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان 

                                                             ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الكافية حلماية                           ويف هذا الصدد، حت     .                              على قدم املساواة ودون متييز    
                                                                                                      حقـوق أطفـال السـكان األصليني واألطفال املنتمني إىل األقليات للحفاظ على هويتهم التارخيية والثقافية            
                                                                                                              وعـاداهتم وتقاليدهم ولغاهتم، مراعية يف ذلك التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن                

                                             كما حتث اللجنة الدولة الطرف على املضي يف          .     ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                  ق أطفال السكان األصليني يف أيلول          حقـو 
                                                                                            وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتحقيق تكافؤ الفرص يف احلصول على خدمات مالئمة من الناحية الثقافية، مبا 

                      ن تكفل سبل تسجيل ميالد                                كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأ  .                                       فيها اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم
                                                                                                مجيع أطفال السكان األصليني واألطفال املنتمني إىل أقليات، وأن تواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل معاجلة قضية 

                                                                                      كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مسح دميغرايف لسكان القبائل اجلبلية ومجيع               .                   انعـدام اجلنسـية   
  .                                                      واألقليات، مع تصنيف البيانات حبسب اجلنس والعمر واملقاطعة                              اجلماعات األخرى من السكان األصليني
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  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                           ، إىل الربوتوكول االختياري        ٢٠٠٦       يناير   /                                                        ترحـب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، يف كانون الثاين         -   ٨٩٣
         وتشري إىل    .                                 ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                                                                   التفاقـية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال وا         

                                                                                                          القـرار الذي اختذه جملس الوزراء يف الفترة األخرية بشأن انضمام الدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري               
                                                                                             التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وتوصي الدولة الطرف بالتصديق على 

  .          االختياري             هذا الربوتوكول

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                  ً     ً                 توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً                -   ٨٩٤
                                                                                                   باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء، وإىل الربملان، وإىل الوزارات املختصة، وعند االقتضاء     

  .                                                                    قاطعات واملناطق، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا           إىل سلطات امل

      النشر

                                                                                                وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود             -   ٨٩٥
                لغات املستخدمة يف                                 ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة بال  )                املالحظات اخلتامية (                            اخلطية اليت قدمتها، والتوصيات 

                                    للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين       )                          على سبيل املثال ال احلصر     (                                         الـبلد، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت         
  .                                                                                              وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

CRC/C/114             انظر الوثيقة  (                                                 ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تواتر تقدمي التقارير     لى              تؤكد اللجنة، ع -   ٨٩٦

                                                                                                               والـواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين، على أمهية اتباع منهج لتقدمي التقارير يتوافق                  ) 
                            سؤوليات الدول األطراف جتاه                                  ومن اجلوانب اهلامة املتعلقة مب      .                من االتفاقية    ٤٤      ً     ً                       توافقـاً تاماً مع أحكام املادة       

                                                ً                                                              األطفال مبوجب االتفاقية، أن تتيح الدول بانتظام فرصاً للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ                 
              ُ                                                                    ً                 ويف هذا الصدد، ُيعترب تقدمي الدول األطراف لتقاريرها على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً                 .         االتفاقية

                                                                           ة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد            وتدعو اللجن  .           بالغ األمهية
                     وينبغي أال يتجاوز عدد   .                                                  ، وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع         ٢٠٠٩       أبريل   /        نيسان   ٢٥         أقصـاه   

             الطرف أن                             وتتوقع اللجنة من الدولة      ). CRC/C/148               انظر الوثيقة    (         صفحة      ١٢٠                         صـفحات التقرير املوحد     
  .                                      ً                      تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية
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  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة-     ً رابعا  

                                                            الفريق العامل ملا قبل الدورة وأثناء الدورة نفسها، بعقد عدد         اجتماعات                             قامت اللجنة، خالل فترة انعقاد  -   ٨٩٧
                                                                                             ات مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار احلوار                          من االجتماع 

               واجتمعت اللجنة   .              من االتفاقية  ٤٥                                                                      والتفاعل املستمرين الذين أقامتهما مع هذه اهليئات على ضوء ما ورد يف املادة 
  :              باجلهات التالية

  ؛    ٢٠٠٦                                          اقشة املخطط العام ليوم املناقشة العامة لعام     ، ملن )         اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة  -

                          للبحوث، ملناقشة خطة عمل      "         إنوتشينيت "         مركز   -  )          اليونيسيف (                                مـنظمة األمم املتحدة للطفولة       -
  ؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦             املركز للفترة 

  ، ُ                  ُتمارس ضد األطفال                                                              مبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت                            املنسـق املشترك لل    -
                                                                  ناقشة التعليق العام املقدم من اللجنة املعنية مبسألة العقوبة البدنية  مل

  أساليب عمل اللجنة-     ً خامسا  

        ً               اجتماعاً غري رمسي مع        ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٧               املعقودة يف        ١٠٩٨                              ناقشـت اللجـنة يف جلستها        -   ٨٩٨
                                      كما ناقشت مسألة النظر يف التقارير                                                                                الـدول األطراف وناقشت املسائل املتعلقة بأساليب العمل يف إطار فريقني            

                                                                                                       مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية، ومسألة إصالح اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات، وشروط الزيارات            
  .                                                                                   القطرية اليت ستجريها، وحلقات العمل اليت ستعقد ملتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت تقدمها

  التعليقات العامة-     ًسادسا 

                                                                                                        ناقشـت اللجـنة الـتقدم احملرز يف صياغة مشاريع التعليقات العامة األربع اليت ستقدمها بشأن قضاء                  - ٩  ٨٩
  .                                                                                  ً األحداث؛ وحقوق أطفال السكان األصليني؛ وحقوق األطفال املعوقني، وبشأن العقوبة البدنية أيضاً

  التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني-     ً سابعا  

  ) A/61/41 (                                                          يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني             ١١٢٠                  جـنة يف جلستها                نظـرت الل   -   ٩٠٠
  .                      واعتمدت التقرير باإلمجاع

  االجتماعات املقبلة-     ً ثامنا  

  :                                                             فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الثانية واألربعني -   ٩٠١

                  إقرار جدول األعمال - ١

                 املسائل التنظيمية - ٢
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                           مي التقارير من الدول األطراف   تقد - ٣

                            النظر يف تقارير الدول األطراف - ٤

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

                  أساليب عمل اللجنة - ٦

                 التعليقات العامة - ٧

                 االجتماعات املقبلة - ٨

  .          مسائل أخرى - ٩

  مسائل أخرى-     ًتاسعا 

                         يف مشروع التقرير عن         ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧               املعقودة يف        ١١٢٠                    للجـنة يف جلستها              نظـرت ا   -   ٩٠٢
  .                                           دورهتا احلادية واألربعني واعتمدت التقرير باإلمجاع
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

          اسم العضو           بلد اجلنسية

   **     ثاين-                     غالية حممد بن محد آل       السيدة    قطر
   **                السيد جويس أليوش      كينيا

  *                     السيدة أليسون أندرسون        جامايكا
  *                     السيد جاكوب إغبريت دوك       هولندا
  *               السيد كامل فياليل       اجلزائر
  *                السيدة مشرية خطاب    مصر
  *               السيد حامت قطران     تونس
  *                          السيد لوتار فريدريش كرامبان       أملانيا

   **              السيدة يانغي يل             مجهورية كوريا
  *                    السيد نوربرتو ليفسكي        األرجنتني
  *                         السيدة روزا ماريا أورتيز           باراغواي 

  *                      السيدة آوا ندي ودراوغو             بوركينا فاسو
   **                       السيد ديفيد برنت بارفيت     كندا
   **               السيد أويش بوالر       أوغندا

   **                السيد كمال صديقي        بنغالديش
   **               السيدة لوسي مسيث        النرويج

   **          ساهوفيتش-                       السيدة نيفينا فوكوفيتش                   صربيا واجلبل األسود
   **      زرماتن          السيد جان        سويسرا

                                                      

  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف  *
  .    ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف  **
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 املرفق الثاين

  حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه-التكلم واملشاركة واختاذ القرار 

 ٢٠٠٦املخطط العام ليوم املناقشة العامة اليت ستجرى يف عام 

         أثناء      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٥                                                                        ستكرس جلنة حقوق الطفل يوم املناقشة العامة السنوي الذي ستعقده يف             - ١
     ولقد    ".                                      حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه       -                               التكلم واملشاركة واختاذ القرار    "               األربعني ملوضوع                     دورهتـا احلادية و   

      من    ٧٥   ً          عمالً باملادة     )     ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠-  ١٢ (                                                        قـررت اللجـنة تناول هذا املوضوع يف دورهتا األربعني           
  .              نظامها الداخلي

                                            هم مضمون االتفاقية واآلثار املترتبة عليها                                                                      والغـرض املنشود من يوم املناقشة العامة هو التشجيع على تف           - ٢
                                                      وتعتمد اللجنة توصيات بعد إجراء املناقشة آخذة يف االعتبار   .      ً                                               تفهماً أكرب يف سياق بعض املواد أو املواضيع املعينة        

 ُ                                                                                   وُيدعـى ممثلو احلكومات، وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة              .                    املسـائل املطـروحة   
                                                                 ً                             ا املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن األطفال واخلرباء                  ووكاالهت

  .                                 بصفتهم الشخصية، إىل حضور االجتماعات

                             هنج وأهداف يوم املناقشة العامة

      لطفل،                                                                                       ركزت اللجنة باستمرار، لدى النظر يف تقارير الدول األطراف املقدمة بشأن إعمال اتفاقية حقوق ا - ٣
                                                                                             ً      على أمهية حق الطفل يف التعبري عن آرائه يف مجيع األمور اليت متسه مع إيالء تلك اآلراء االعتبار الواجب وفقاً لسن 

          وذلك يعين    .                                                                                      وعينت اللجنة هذا احلق بوصفه مبدأ من املبادئ العامة األربعة املكرسة يف االتفاقية              .             الطفل ونضجه 
                  ّ                                                  خرى من االتفاقية كلّ ال يتجزأ وأن احلق املكرس يف تلك املادة هو حق من                           وتنفيذ املواد األ     ١٢                    أن تنفـيذ املادة     

  .                                   حقوق الطفل قائم حبد ذاته يف نفس الوقت

  :                                                والغرض املنشود من يوم املناقشة العامة هو بناء عليه - ٤

   ١٥    و   ١٣    و   ١١    و   ١٠    و  ٩    و  ٣                 وال سيما املواد     (                          ؛ وصلتها باملواد األخرى       ١٢                 حبث مغزى املادة      �
  -                                                          ؛ وحبـث مـا يترتب عليها من أثر يف مشاركة األطفال              )  ٣١    و   ٣٠    و   ٢٢    و   ٢٠    و   ١٩    و   ١٦ و

                          يف مجيع جوانب حياة اجملتمع؛-                    مشاركة فردية ومجاعية 

                                                                                              التركيز على تعيني ما يوجد من نواقص وممارسات محيدة ومسائل تتسم باألولية مما جيب تناوله                 �
                        ً          تلك اآلراء يف االعتبار متتعاً أكرب                                                                       لكـي يتمتع الطفل حبقه يف أن يستمع إىل آرائه ويف أن تؤخذ              

                             بصورة مطابقة ألحكام االتفاقية؛

                                                                                             تشجيع مشاركة الطفل وتعزيز الفرص املتاحة ل ـه على مجيع املستويات، يف البيت، واملدرسة،                �
                                                                                    واجملـتمع احمللي وعلى الصعيد االجتماعي األوسع، وكذلك يف حاالت الطوارئ ووقت نشوب             

  .                  الرتاعات وبعد مخودها



CRC/C/41/3 
Page 192 

 

                   ً                                                                                     وقـررت اللجنة، تيسرياً ملناقشة تلك املسائل مناقشة متعمقة، عقد فريقني عاملني يطلب إليهما التركيز                - ٥
  .                                على املواضيع الفرعية املبينة أدناه

               ُ                                            حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية  :            الفريق األول

ُ                                                  ُيستمع إىل آرائه يف أي إجراءات قضائية أو إدارية متسه                                          سريكز هذا الفريق على حق الطفل الفردي يف أن  - ٦
                                                             وقد تتخذ تلك اإلجراءات يف إطار دعاوى مدنية وجنائية أو مسائل ختص   .   ١٢                              على النحو املنصوص عليه يف املادة 

                                      وسيتكفل الفريق العامل، بصفة خاصة،       .                                                                      األسرة والرعاية البديلة، واحلماية، والصحة، وشؤون اهلجرة، والدراسة       
                                                                                                                 وضيح كيفية إعمال هذا احلق يف الوقت احلاضر وحتديد العقبات الرئيسية اليت تعوق إعماله، وتيقن ما إذا كان                   ت

  :                                      كما سيتناول مسائل من بينها حتديد ما يلي  .                  جيب وضع معايري خاصة

                                                                       ُ                ماهية اآلليات والتدابري العملية اليت ينبغي وضعها إلتاحة الفرصة لألطفال كي ُيستمع إىل آرائهم  �
                                                           بصورة مالئمة ومعقولة؟ ومعرفة التدريب الالزم واجلهات املستهدفة؟

                         ُ                                                                                  مدى اشتمال حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائية أو اإلدارية على حقه يف أن يبلغ                     �
                                                                                        بالقرارات املتخذة وبإعمال تلك القرارات، وإمكانية تنازل الطفل عن حقه يف أن يستمع إىل آرائه؟

  .                                                                                            جلهـة الـيت حتدد مىت ميكن اللجوء لتلك اآلليات لضمان حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه                  ا  �
ّ        ، وعلى أّي أساس؟ "                              ً            آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه "            وكيفية إيالء           

                                                                                                 مـدى لزوم اإلجراءات اخلاصة واألحكام القانونية لضمان حق الطفل يف أن يستمع إليه كشاهد يف                  �
                     وهل ختتلف األحوال يف      .                                                            وإذا كانت ضرورية، فما هي التدابري اليت ينبغي األخذ هبا           .  ة            دعوى قانوني 

                                                                         هذا الصدد إن كانت الدعوى مدنية أم جنائية؟ وإن اختلفت، فما هو وجه االختالف؟

                                                                                               هـل جيب حتديد معايري دنيا ملمارسة حق الطفل يف أن يستمع إىل آرائه يف اإلجراءات القضائية                   �
                                                                      يف ميكن تطبيق تلك املعايري فـي حـاالت الطوارئ ووقت نشوب الرتاعات                          واإلداريـة، وك  
            وبعد مخودها؟

                            األطفال كمشاركني نشطني يف اجملتمع  :             الفريق الثاين

                                                                                                   سـريكز هـذا الفريق على حق الطفل يف التعبري عن رأيه يف أطر شىت، كاألسرة واملدرسة واجلمعيات                   - ٧
      من    ١٥    و   ١٣               وتعد املادتان     .                                         اط يف عملية اختاذ القرار يف تلك األطر                                                والشؤون السياسية، وحقه يف املشاركة بنش     

                                                  وسيعترب الفريق العامل الطفل كفرد مستقل وكفرد         .                                                         اتفاقـية حقوق الطفل هامتني بشكل خاص يف هذا السياق         
    ل يف                                                                كما سيسعى ملعرفة الوضع احلايل هلذا اجلانب األوسع من جوانب مشاركة الطف  .                         ً ينتمي إىل مجاعة معينة أيضاً

  .                                                                                                               اجملـتمع، ولتعيني العقبات الرئيسية اليت تعوق مشاركة الطفل بنشاط، وحتديد وسائل إحراز تقدم يف هذا اجملال                
                   وتشمل املسائل اليت     .                                                             ُ                               وسـيأخذ يف االعتبار أثر احلركات االجتماعية يف تعزيز حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه               

  :                        ينبغي تناوهلا حتديد ما يلي
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                            وما هو تقييمهم هلذه املشاركة؟  )             أمثلة ملموسة (                ل بنشاط يف اجملتمع               كيف شارك األطفا  �

                                                                                          كـيف ومـىت ميكن أن تتحول مشاركة األطفال املباشرة من جمرد استشارة إىل شراكة نشطة؟                  �
                                                             وكيف ومىت ميكن لألطفال املهتمني املبادرة باختاذ إجراء أو بعث مشروع؟

                                       شاركة األطفال يف املدارس واجلمعيات واجملتمع؟                        ُ              ما هي اآلليات اليت ميكن أن ُتنشأ لتشجيع م  �

                                    كيف ميكن تقييم فعالية مشاركة األطفال؟  �

                                                 كيف ميكن خلق بيئة مؤاتية لتمكني األطفال من املشاركة؟  �

                                                              ً        ً                        هل ينبغي منح اجملموعات واملنظمات اليت يترأسها األطفال والشباب مركزاً قانونياً أو االعتراف               �
          ً  هبا قانوناً؟

     ً    عاماً    ١٨                                                                         كني األطفال من املشاركة يف اإلجراءات السياسية مشاركة تامة قبل بلوغ                     هل جيب مت    �
          من العمر؟

                                          األطفال كمشاركني نشطني يف يوم املناقشة العامة 

  .                                  شبكاهتم كمسامهني يف يوم املناقشة العامة /                                                      من املوصى به، القيام حيثما أمكن، بإشراك األطفال ومنظماهتم - ٨

            قشة العامة                   املشاركة يف يوم املنا

                                                                                                    أيـام املناقشـة العامـة هي اجتماعات سنوية عامة ترحب مبمثلي احلكومات، وهيئات األمم املتحدة                 - ٩
                                                                                                         ووكاالهتا املتخصصة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها اجلماعات الشبابية             

                                                 الدورة الثالثة واألربعني للجنة يف مقر مفوضية األمم                   وسيعقد االجتماع خالل  .                           وكذلك اخلرباء بصفتهم الشخصية
  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٥    يوم   )                 قصر ويلسون، جنيف (                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

                                                                                                       ويـراد مـن شـكل تنظيم يوم املناقشة العامة متكني املشاركني من تبادل اآلراء يف إطار حوار صريح                    -  ١٠
                                                                    فروضة، تطلب اللجنة إىل املشاركني تفادي اإلدالء ببيانات رمسية يوم                                          لكن، وبسبب القيود الزمنية امل      .         ومفـتوح 

                                                                                          وترحب اللجنة بتقدمي مسامهات خطية عن املسائل واملواضيع املشار إليها، ضمن اإلطار املبني               .                  املناقشـة العامة  
             ة، واملمارسات                      بشأن الصعوبات الرئيسي  )               ً من األطفال أيضاً (                                        كما يهم اللجنة، بصفة خاصة، تلقي معلومات   .     أعاله

                                                                                                           احلمـيدة، واجملـاالت اليت ميكن فيها اختاذ إجراء خبصوص مشاركة األطفال وكيفية اختاذ هذا اإلجراء يف إطار                  
  .               الفريقني العاملني
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  :                  إىل العنوان التايل    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠                      ً           ترسل املسامهات إلكترونياً قبل حلول 
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                النتائج املتوقعة

                                                  العروض املقدمة عن املوضوع واملعلومات املتاحة من                                                      سـتعتمد جلنة حقوق الطفل توصيات على أساس          -  ١١
                                                                                        ويتوقع أن يسمح يوم املناقشة العامة والتوصيات اليت ستتمخض عنه بتعيني مسائل حمددة               .                     الفـريقني العـاملني   

                                                                                                                 وشواغل رئيسية ينبغي التعمق يف دراستها، كما يتوقع أن يتيح مدخالت يستفاد منها يف صياغة تعليق عام على                  
   ).         اليونيسيف (                                                                        وهو ما تفعله اآلن جلنة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة  ،  ١٢      املادة 

                          احلصول على معلومات إضافية؟

                                                                                                      لـلمزيد مـن املعلومات عن تقدمي العروض والتسجيل، يرجى االطالع على املبادئ التوجيهية املبينة يف                 -  ١٢
  :                            صفحة اللجنة على شبكة اإلنترنت
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