
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-40962    090506    100506 

 
 جلنة حقوق الطفل

 الدورة األربعون
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-١٢

 تقرير عن الدورة األربعني

 )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-١٢جنيف، (

Distr. 
GENERAL 

CRC/C/153 
17 March 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



CRC/C/153 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة اتـرـالفق الفصل

 ٤ ١٥-   ١ ........................................املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -أوالً

 ٤ ٤-   ١ ........................................الدول األطراف يف االتفاقية -ألف 

 ٤ ٥    ...............................................افتتاح الدورة ومدهتا -باء 

 ٥ ٩-   ٦ ..................................................العضوية واحلضور -جيم 

 ٦ ١٠    .....................................................جدول األعمال -دال 

 ٦ ١٣- ١١ ........................................الفريق العامل ملا قبل الدورة -هاء 

 ٧ ١٤    ........................................................ العملتنظيم -واو 

 ٧ ١٥    ..........................................االجتماعات العادية املقبلة -زاي 

 ٧ ٦٣٢- ١٦ ........ من االتفاقية٤٤التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  -ثانياً

 ٧ ٢٥- ١٦ ......................................................تقدمي التقارير -ألف 

 ٩ ٦٣٢- ٢٦ ...................................................النظر يف التقارير -باء 

 ٩ ١٠٧- ٢٦ .......................................أستراليا: املالحظات اخلتامية  

 ٢٦ ١٩٥-١٠٨ ........................................اجلزائر: ظات اخلتاميةاملالح  

 ٤٧ ٢٨١-١٩٦ ........................................أوغندا: املالحظات اخلتامية  

 ٦٤ ٤٠٢-٢٨٢ .........................................الصني: املالحظات اخلتامية  

 ٨٩ ٤٧٢-٤٠٣ ..........................................فنلندا: املالحظات اخلتامية  

 ١٠١ ٥٤٢-٤٧٣ .......................................الدامنرك: املالحظات اخلتامية  

 ١١٣ ٦٣٢-٥٤٣ ................................االحتاد الروسي: املالحظات اخلتامية  



CRC/C/153 
Page 3 

 )تابع (ياتاحملتو

 الصفحة ـراتـالفق الفصل

 ١٣٣ ٦٣٣    ..............التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة -ثالثاً

 ١٣٣ ٦٣٤    ............................................................أساليب العمل -رابعاً

 ١٣٣ ٦٣٥    ..........................................................التعليقات العامة -خامساً

 ١٣٣ ٦٨٩-٦٣٦ ........................................................يوم املناقشة العامة -سادساً

 ١٤٥ ٦٩٠    ..................................................يوم املناقشة العامة املقبل -سابعاً

 ١٤٥ ٦٩١    .................مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني -ثامناً

 ١٤٥ ٦٩٢    .............................................................اعتماد التقرير -تاسعاً

 املرفقات

 ١٤٦ ....................................................................أعضاء جلنة حقوق الطفل -األول

 ممثلـو الدول األطـراف واملنظمات واهليئات املسجلة للمشاركة يف يوم املناقشة العامة بشأن -الثاين
 ١٤٧ .........................................................األطفال احملرومني من رعاية الوالدين 

 ١٤٩ ............................."األطفال احملرومني من رعاية الوالدين"يوم املناقشة العامة بشأن  -الثالث

 



CRC/C/153 
Page 4 

 

 املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -أوالً

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

، تاريخ اختتام الدورة    ٢٠٠٥مرب  سبت/ أيلول ٣٠بلـغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل يف            -١
 تشرين  ٢٠ املؤرخ   ٤٤/٢٥وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف قرارها         .  دولة ١٩٢األربعني للجنة،   

يناير / كانون الثاين  ٢٦، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها يف نيويورك يف            ١٩٨٩نوفمرب  /الثاين
وتوجد قائمة  .  منها ٤٩ وفقاً ألحكام املادة     ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ٢حيز النفاذ يف    ودخلـت االتفاقية    . ١٩٩٠

    www.ohchr.org: حمدثة بالدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها على أحد املوقعني التاليني              
 .untreaty.un.orgأو 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    ويف الـتاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على             -٢
 دولة، والدول اليت وقعت عليه      ١٠١الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة أو اليت انضمت إليه            

ويف التاريخ نفسه أيضاً، بلغ     . ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٢ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف       .  دولة ١٢١
يت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء       عـدد الدول األطراف ال    

 ١١٤ دولة، والدول اليت وقعت عليه ١٠١األطفـال واسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية أو اليت انضمت إليه             
معية العامة قد اعتمدت    وكانت اجل . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف       . دولة

، وفُتح باب التوقيع والتصديق ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ٥٤/٢٦٣الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية يف القرار 
وتوجد قائمة حمدثة بالدول اليت وقعت أو       . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥علـيهما أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف         

 .untreaty.un.org أو www.ohchr.org:  إليهما على أحد املوقعني التالينيصدقت على الربوتوكولني أو انضمت

وتـرد نصوص اإلعالنات أو التحفظات أو االعتراضات اليت أبدهتا الدول األطراف فيما يتعلق باالتفاقية      -٣
 .untreaty.un.org: على املوقع الشبكي لقاعدة بيانات جمموعة معاهدات األمم املتحدة

جلمعـية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني على طلب اللجنة العمل يف غرفتني يف آن واحد        ووافقـت ا   -٤
) ٢٠٠٥أكتوبر  /ابتداًء من اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة الذي ُعقد يف تشرين األول             (٢٠٠٦خالل عام   

 .كإجراء استثنائي ومؤقت لتخفيف الكم املتراكم من التقارير

 رة ومدهتا افتتاح الدو-باء 

 ٣٠ إىل   ١٢عقـدت جلـنة حقوق الطفل دورهتا األربعني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من                  -٥
ويرد يف احملاضر املوجزة ذات     ). ١٠٨٠-١٠٥٣اجللسات  ( جلسة   ٢٨وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلـول 
سرد ) 1080؛ و 1077-1076؛ و 1073-1072؛ و 1069-1068؛ و 1065-1062؛ و (CRC/C/SR.1053-1059الصلة  

 .ملداوالت اللجنة يف دورهتا األربعني
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  العضوية واحلضور-جيم 

حضـر الدورة األربعني للجنة سبعة عشر عضواً من أعضائها، ومل تتمكن السيد أليسون أندرسون من                 -٦
 ومل يتمكن من    .وتـرد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء تبني مدة شغلهم ملناصبهم             . حضـورها 

؛ والسيد  )سبتمرب/ أيلول ٣٠ إىل   ١٩تغيبت يف الفترة من     (حضور الدورة بأكملها كل من السيدة جويس أليوش         
 ١٥ إىل ١٢تغيبت يف الفترة من (؛ والسيدة يانغي يل )سبتمرب/ أيلول٣٠ إىل ٢٦تغيب يف الفترة من (حامت قطران 

تغيبت يوم (؛ والسيدة روزا ماريا أورتيث )سبتمرب/ أيلول٢٧وم تغيب ي(؛ والسيد نوربرتو ليفسكي )سبتمرب/أيلول
تغيبت (؛ والسيدة لوسي مسيث     )سبتمرب/ أيلول ٢٣ و ٢٢تغيب يومي   (؛ والسيد برنت بارفيت     )سبتمرب/ أيلول ٢٣
 ).سبتمرب/ أيلول٢٦تغيب يوم (؛ والسيد جان زرماتن )سبتمرب/ أيلول٣٠ و٢٠ و١٦يف 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،      :  التالية ممثلة يف الدورة    وكانـت هيـئات األمم املتحدة      -٧
، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة العمل         )اليونيسيف(ومـنظمة األمم املتحدة للطفولة      

ية، وبرنامج األمم املتحدة ، ومنظمة الصحة العامل)اليونسكو(الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 .املشترك ملكافحة اإليدز

 :وحضر أيضاً استعراض تقارير الدول األطراف ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -٨

 منظمات ذات مركز استشاري عام 

ة هيـئة الفرنسيسكان الدولية، واجمللس الدويل للمرأة، واحلركـة الدولية لتقدمي املساعدة التقنية املباشر            
 .للعامل الرابع

 منظمات ذات مركز استشاري خاص 

منظمة العفو الدولية، ورابطة منع التعذيب، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية للدفاع عن 
، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، وجلنة احلقوقيني       )الكويكرز(األطفال، وجلنة األصدقاء العاملية للتشاور      

 الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واالحتاد          الدولـية، واالحتاد  
الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واخلدمة االجتماعية الدولية، واالحتاد اللوثري            

 .ناهضة التعذيبالعاملي، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثودية واملوحدة، واملنظمة العاملية مل

 منظمات أخرى 

جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، واملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة 
 .اجلسدية ضد األطفال، ومنظمة جنيف من أجل حقوق اإلنسان

ات األمم املتحدة وغريها    وباإلضافة إىل ذلك، كان عدد ال يستهان به من املنظمات غري احلكومية وهيئ             -٩
وترد يف املرفق الثاين هبذا التقرير      . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ممـثالً يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة يف           

 .قائمة كاملة هبذه املنظمات
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  جدول األعمال-دال 

ألعمال التايل على  ، أقرت اللجنة جدول ا    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٢ أيضاً، املعقودة يف     ١٠٥٣يف اجللسة    -١٠
 :(CRC/C/151)أساس جدول األعمال املؤقت 

 إقرار جدول األعمال -١ 

 املسائل التنظيمية -٢ 

 تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣ 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 ةالتعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختص -٥ 

 أساليب عمل اللجنة -٦ 

 يوم املناقشة العامة -٧ 

 التعليقات العامة -٨ 

 االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

  الفريق العامل ملا قبل الدورة-هاء 

 إىل ٦وفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل ملا قبل الدورة يف جنيف يف الفترة من  -١١
ـ  ١٠ وشارك يف الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء السيدة غالية آل ثاين، والسيدة            . ٢٠٠٥يونـيه   /ران حزي

وشارك أيضاً ممثلون عن مفوضية األمم املتحدة       . أليسـون أندرسون، والسيدة يانغي يل، والسيدة جويس أليوش        
وضية األمم املتحدة السامية لشؤون     ، ومف )اليونيسيف(السـامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

وحضر االجتماع أيضاً ممثل عن جمموعة املنظمات غري        . الالجئني، وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز      
 .احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وممثلون عن منظمات غري حكومية وطنية ودولية شىت

 من االتفاقية،   ٤٥ و ٤٤ل الدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني         والغرض من الفريق العامل ملا قب      -١٢
من خالل قيامه أساساً باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديده مسبقاً املسائل الرئيسية اليت قد تلزم مناقشتها                

 .تقنية والتعاون الدويلكما يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة باملساعدة ال. مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير

وعقد الفريق مثاين جلسات حبث فيها قوائم       . وتـوىل السـيد دوك رئاسة الفريق العامل ملا قبل الدورة           -١٣
ترينيداد وتوباغو (املسـائل الـيت عرضـها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقارير الدورية الثانية خلمسة بلدان            
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، والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث ألستراليا        )لعربية السعودية واجلزائر وأوغندا والصني واململكة ا    
وأحيلت قوائم املسائل هذه إىل البعثات     ). فنلندا والدامنرك واالحتاد الروسي   (والتقارير الدورية الثالثة لثالثة بلدان      

 . إن أمكن٢٠٠٥أغسطس / آب٥الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب تقدمي ردود خطية قبل 

  تنظيم العمل-واو 

وكان معروضاً . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢ املعقودة يوم ١٠٥٣نظرت اللجنة يف تنظيم العمل يف جلستها  -١٤
 .(CRC/C/146)على اللجنة مشروع برنامج العمل لدورهتا األربعني وتقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني 

 ية املقبلة االجتماعات العاد-زاي 

، ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ إىل   ٩الحظت اللجنة أن دورهتا احلادية واألربعني ستعقد يف الفترة من            -١٥
يناير إىل      / كانون الثاين  ٣٠وأن فـريقها العامل ملا قبـل الدورة الثانيـة واألربعني سيجتمع فـي الفترة مـن              

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٣

دَّمة من الدول األطراف مبوجب     الـتقارير املق   -ثانياً 
  من االتفاقية٤٤املادة 

  تقدمي التقارير-ألف 

 :كان معروضاً على اللجنة الوثيقتان التاليتان -١٦

 ؛(CRC/C/152)مذكِّرة من األمني العام بشأن الدول األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير  )أ( 

ات والتوصيات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل       جمموعة االستنتاج : أسـاليب عمـل اللجـنة      )ب( 
(CRC/C/19/Rev.10). 

وأُبلغـت اللجـنة أن األمني العام تلقى بني دورتيها التاسعة والثالثني واألربعني التقرير األويل لكل من                  -١٧
دا ، والتقرير الدوري الثاين لكل من آيرلن      (CRC/C/C/COG/1)، ومجهورية الكونغو    (CRC/C/KIR/1)كرييباس  

(CRC/C/IRL/2) وسورينام ،(CRC/C/SUR/2) ومايل ،(CRC/C/MLI/2) وكينيا ،(CRC/C/KEN/2) والتقرير ،
 .(CRC/C/JOR/3)الدوري الثالث لألردن 

 مبوجب الربوتوكول (CRC/C/OPAC/CZE/1)وأُبلغت اللجنة بتلقي التقرير األويل للجمهورية التشيكية  -١٨
 .ال يف النـزاعات املسلحة، وذلك منذ انتهاء دورهتا التاسعة والثالثنياالختياري املتعلق باشتراك األطف

وأُبلغـت اللجـنة أيضاً بتلقي التقارير األولية التايل ذكرها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع                -١٩
وتركيا ،  (CRC/C/OPSC/DNK/1)الدامنرك  : األطفـال وبغـاء األطفـال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          

(CRC/C/OPSA/TUR/1) وسوريا ،(CRC/C/OPSC/SYR/1). 
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 تقريراً ١٦ تقريراً دورياً ثانياً و٩٨ تقريراً أولياً و١٨٥، ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠وقد تلقت اللجنة حىت  -٢٠
اً دورياً   تقرير ٧٣ تقريراً أولياً، و   ١٨١( تقريراً مبوجب االتفاقية     ٢٦٣ونظرت اللجنة يف ما جمموعه      . دورياً ثالثاً 

، كما نظرت اللجنة يف تقريرين أوليني قُدما مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق            ) تقارير دورية ثالثة   ٦ثانياً، و 
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف أربعة تقارير أولية قُدمت مبوجب الربوتوكول 

 .فال يف النـزاعات املسلحةاالختياري املتعلق باشتراك األط

وحبثت اللجنة يف دورهتا األربعني التقارير الدورية الثانية املقدمة من ثالث دول أطراف، ويف تقرير جامع   -٢١
ونظرت اللجنة أيضاً .  من االتفاقية٤٤للتقريرين الدوريني الثاين والثالث ويف تقريرين دوريني ثالثني مبوجب املادة 

لدولة طرف قُدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           يف التقرير الدوري    
األطفـال يف املواد اإلباحية ويف تقريرين أوليني قُدما مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف                

وكان مقرراً أن . للنظر يف التقارير  ٢٨ جلسة من أصل جلساهتا ال         ١٦وخصَّصت اللجنة   . الـنـزاعات املسلحة  
؛ (CRC/C/83/Add.12)ترينيداد وتوباغو : تبحـث اللجـنة يف دورهتـا األربعني يف التقارير األحد عشر التالية          

؛ والصني  (CRC/C/65/Add.33)؛ وأوغندا   (CRC/C/93/Add.7)؛ واجلزائر   (CRC/C/129/Add.4)وأسـتراليا   
(CRC/C/83/Add.9) هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصة  مبا يف ذلك منطقة(CRC/C/83/Add.9 (I)) ؛ ومنطقة ماكاو

؛ (CRC/C/OPSA/CHN/1 (Part I)) و(CRC/C/OPSA/CHN/1) و(CRC/C/83/Add.9 (II))اإلدارية اخلاصـة 
ــندا  ــرك (CRC/C/OPAC/FIN/1) و(CRC/C/129/Add.5)وفنلــ ؛                (CRC/C/129/Add.3)؛ والدامنـــ

 .(CRC/C/125/Add.5) واالحتاد الروسي (CRC/C/OPAC/DNK/1)و

 من النظام الداخلي املؤقت للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدِّمة للتقارير حلضور             ٦٨ووفقـاً لـلمادة      -٢٢
 .جلسات اللجنة اليت ُبحثت فيها تقارير دوهلم

للمملكة العربية السعودية   ، طلبت البعثة الدائمة     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١١ومبوجب مذكِّرة شفوية مؤرخة      -٢٣
. ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣لدى األمم املتحدة تأجيل نظر اللجنة يف تقريرها الدوري الثاين الذي كان مقرراً يف               

 .واستجابت اللجنة هلذا الطلب

، طلبت وزارة العدل يف مجهورية ترينيداد وتوباغو        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٢ومبوجـب رسالة مؤرخة      -٢٤
واستجابت اللجنة . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢لجنة يف تقريرها الدوري الثاين الذي كان مقرراً يف      تأجـيل نظر ال   

 .هلذا الطلب

وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حبسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،  -٢٥
وميكن . رورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعةً حمدَّدة      مالحظات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الض        

االطالع على معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات اللجنة                
 .ذات الصلة
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  النظر يف التقارير-باء 

 أستراليا: املالحظات اخلتامية

يف جلستيها ) (CRC/C/129/Add.4ريني اجملمعني الثاين والثالث ألستراليا نظرت اللجنة يف التقريرين الدو -٢٦
، واعتمدت يف   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٣، املعقودتني يف    )SR.1055 و CRC/C/SR.1054انظر  (١٠٥٥ و ١٠٥٤

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠، املعقودة يف (CRC/C/SR.1080) ١٠٨٠جلستها 

 مة مقد-ألف 

ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريني اجملمعني الثاين والثالث املقدمني من الدولة الطرف، ومبا ورد من ردود  -٢٧
يف الوقت املناسب على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة، ما مسح هلا بفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً                   

 .  والصريح مع وفد متعدد القطاعات ورفيع املستوىوتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البّناء. أفضل

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا يلي -٢٨

 إنشاء وزارة اخلدمات األسرية واجملتمعية، واملبادرة املتعلقة باستراتيجية تدعيم األسرة واجملتمعات )أ( 
 احمللية؛

، وهي هيئة وطنية تسعى إىل حتسني التنسيق بني احلكومة االحتادية           "أسر أستراليا "إنشـاء هيئة     )ب( 
 وحكومات الواليات واألقاليم يف جمال السياسات والربامج واخلدمات اليت هتم األسر والشباب واألطفال؛

 ؛٢٠٠٠لعام " طفال الغدأ"خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال،  )ج( 

 ؛٢٠٠٣أكتوبر /خطة العمل الوطنية للقضاء على االجتار باألشخاص، اليت أقرت يف تشرين األول )د( 

 كانون  ٢٣اسـتهالل إطـار العمـل الوطـين اجلديد حلماية حقوق اإلنسان يف أستراليا، يف                  )ه( 
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

 :ى ما يليوتود اللجنة أيضاً أن ترحب بالتصديق عل -٢٩

 ٢٥اتفاقـية الهـاي بشـأن محايـة األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، يف           )أ( 
 ؛١٩٩٨أغسطس /آب

اتفاقـية الهـاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال               )ب( 
 ؛٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٩املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال، يف 

 .٢٠٠٢يوليه / متوز١نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف  )ج( 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

ا تالحـظ اللجـنة مـع االرتـياح أن معظـم الشـواغل الـيت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمته                    -٣٠
(CRC/C/15/Add.79)      يف التقرير األويل للدولة الطرف       ١٩٩٧ عقب نظرها، يف عام ،(CRC/C/8/Add.31)  قد 

غـري أهنا تالحظ أن بعض الشواغل والتوصيات عوجلت معاجلة غري كافية أو جزئية، وهي شواغل                . متَّ تـناوهلا  
ا أطفال السكان األصليني، والعقوبة وتوصـيات تتصـل جبملة أمور منها املشكالت اخلاصة اليت ال يزال يواجهه        

اجلسـدية، وانتشار التشرد يف صفوف الشباب، واألطفال املهاجرين احملتجزين، وقضاء األحداث، والنسبة املئوية        
 .املرتفعة جداً ألطفال السكان األصليني املشمولني بنظام قضاء األحداث

ضرورية ملتابعة تنفيذ التوصيات املضمنة يف      حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري ال           -٣١
املالحظات اخلتامية للتقرير األويل اليت مل تنفذ بعد، متابعة أكثر فعالية، وعلى متابعة تنفيذ التوصيات املضمنة                

 . يف هذه املالحظات اخلتامية على التقريرين الدوريني الثاين والثالث متابعة ملموسة وفعالة

 التحفظات

من االتفاقية غري ضروري، حيث إنه ال يبدو هناك ) ج(٣٧نة أن حتفظ الدولة الطرف على املادة ترى اللج -٣٢
من االتفاقية تراعي كما ) ج(٣٧والواقع أن املادة . تناقض بني املنطق الذي يستند إليه التحفظ وأحكام هذه املادة

 فصل كل طفل حمروم من حريته عن        ينـبغي الشواغل اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف حتفظها، إذ تنص على            
احلق فـي البقاء على اتصال     "، وأن للطفل    "ما مل يعترب أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك         "البالغني  
 ".مع أسرته

، أن تواصل جهودها    ١٩٩٣توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام             -٣٣
 . ملوتضاعفها حنو سحب حتفظها بالكا

 التشريع والتنفيذ

تعرب اللجنة عن تقديرها ملا تقوم به الدولة الطرف من فحص دقيق للقوانني القائمة واجلديدة بغية ضمان  -٣٤
غري أهنا ال تزال قلقة ألنه رغم إمكانية مراعاة االتفاقية وأخذها بعني االعتبار ملساعدة . توافقها مع أحكام االتفاقية

الشك أو اللبس يف القوانني، فإنه ال ميكن جلهاز القضاء استخدامها إلبطال أحكام             احملـاكم يف حسـم حاالت       
 .القانون الداخلي اليت ال تتوافق مع أحكام االتفاقية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها كي جتعل قوانينها وممارساهتا الداخلية متوافقة مع                -٣٥
احة سبل انتصاف فعالة يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على انتهاك مـبادئ االتفاقية وأحكامها، وكي تضمن إت      

 .حقوق الطفل
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 خطة العمل الوطنية

جدول "تالحـظ اللجـنة أن وزارة اخلدمات األسرية واجملتمعية قامت بإنشاء فرقة عمل كُلفت بوضع                 -٣٦
وطنية اليت ُنقحت مؤخراً،    ، كما حتيط علماً خبطة العمل ال      ٢٠٠٥قبل هناية عام    " أعمـال وطين للطفولة املبكرة    

لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية شاملة خاصة باألطفال تتناول بوجه خاص قضايا حقوق 
 . اإلنسان اليت قد تؤثر فيهم

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على إجناز جدول األعمال الوطين للطفولة املبكرة، مراعيةً يف ذلك              -٣٧
، وتوفري امليزانية   "إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة      "حول  ) ٢٠٠٥(٧العام رقم   تعليق اللجنة   

ويف الوقت نفسه، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع        . الالزمـة لتنفـيذ جدول األعمال هذا تنفيذاً كامالً        
ملضمنني يف الوثيقة   وتنفـيذ خطة عمل وطنية لألطفال على حنو فعال، مراعيةً يف ذلك اإلعالن وخطة العمل ا               

مايو /اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل يف أيار          " عـامل صاحل لألطفال   "املعـنونة   
وينبغي أن ترسم هذه اخلطة أهدافاً واستراتيجيات حمددة وحتصل على موارد مضمونة تسمح بتنفيذ              . ٢٠٠٢

 .يات واألقاليماالتفاقية على حنو مالئم يف شىت الوال

 التنسيق

تالحـظ اللجـنة أن حكومـات الواليـات واألقاليم عززت تنسيق السياسات وآليات الرصد املتعلقة                 -٣٨
 ٢٠٠٢غري أهنا تشعر بالقلق ألن منصب الوزير املعين بشؤون األطفال والشباب الذي أنشئ يف عام                . باألطفـال 

حتت إشراف الوزير املكلف  (لف بشؤون األطفال والشباب      إىل رتبة أمني برملاين مك     ٢٠٠٤ُخفض يف أواخر عام     
 ).باخلدمات األسرية واجملتمعية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإسناد السلطات املالئمة وتوفري الدعم البشري واملايل الكايف لألمني               -٣٩
فال، ويتوىل  الـربملاين املكلف بشؤون األطفال والشباب، كي يتمكن من وضع قوانني وسياسات لصاحل األط             

 . تنسيقها ورصد تنفيذها يف كافة أحناء البلد

 الرصد املستقل

ترحب اللجنة بإنشاء وظيفة مفوض معين باألطفال يف واليات نيو ساوث ويلز وكويرتالند وتامسانيا، كما  -٤٠
ع به هذه   وبينما تسلّم اللجنة مبا تضطل    . ترحـب بوجود جلنة حلقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص على صعيد االحتاد          

اللجـنة مـن عمـل قّيم يف جمال حقوق الطفل، فإهنا تشعر بالقلق لعدم وجود مفوض داخل هذه اللجنة يسهر                     
خصيصاً على إعمال حقوق الطفل، وألن التخفيضات اهلامة اليت أجريت يف ميزانية اللجنة خالل السنوات العشر                

ة الشكاوى الفردية والتحقيقات العامة والعمل      األخـرية أثـرت بشدة على مواردها البشرية وقدرهتا على معاجل          
 . املتعلق بالسياسات العامة على حنو فعال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص قادرة على رصد                 -٤١
املؤسسات بشأن دور   ) ٢٠٠٢(٢إعمـال حقوق الطفل بصفة مستقلة وفعالة وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم             
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وباإلضافة . الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، وذلك بأن توفر هلا املوارد البشرية واملالية الكافية للقيام بذلك             
إىل ذلـك، ميكـن للدولـة الطرف أن تنشئ داخل مكاتب أمني املظامل يف خمتلف الواليات واألقاليم أقساماً                  

 .متخصصة تعىن بالقضايا املتعلقة باألطفال

 د املخصصة لألطفالاملوار

تالحظ اللجنة أنه على الرغم من زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة جملاالت عديدة تتعلق برعاية الطفل                -٤٢
ورفاهيته، ال تزال هناك حاجة كبرية إىل زيادة حتسني مستوى معيشة أطفال السكان األصليني والفئات الضعيفة                

 .ايل الصحة والتعليماألخرى، واخلدمات اليت تقدم إليهم يف جم

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة  -٤٣
لضمان إعمال حقوق الطفل    " املوارد املتاحة ... إىل أقصى حدود    "مبـنح األولويـة يف خمصصـات امليزانية         

ما حقوق األطفال الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة، مثل أطفال          االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، وال سي     
 .السكان األصليني

 مجع البيانات

بيـنما ترحب اللجنة مبا وردها من معلومات تفيد بأن املكتب األسترايل لإلحصاءات بصدد استعراض                -٤٤
ا تالحظ وجود ثغرات فيما يتعلق املعلومات املتاحة عن األطفال والشباب بغية حتسني نطاق البيانات وجودهتا، فإهن

 .جبمع البيانات، وال سيما فيما يتصل باحلماية اخلاصة والفئات الضعيفة

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها القائمة جلمع البيانات، حبيث تتأكد من أن البيانات اليت       -٤٥
حسب مجلة أمور من بينها فئات األطفال يـتم مجعهـا عن شىت اجملاالت اليت تشملها االتفاقية ميكن تصنيفها        

 .الذين حيتاجون إىل محاية خاصة

 نشر االتفاقية/لتدريبا

تالحـظ اللجنة مع التقدير ما تبـذله الدولة الطرف من جهود لزيادة الوعي باالتفاقية، مبا يف ذلك عن           -٤٦
نة وطنية للتثقيف فـي جمـال طـريق وضـع استراتيجية حكومية متاحة باالتصال اإللكتروين املباشر وإنشاء جل        

 .حقوق اإلنسان

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها، وإذكاء الوعي العام              -٤٧
 .باالتفاقية، وال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم وآبائهم

توعية كافية ومنهجية يف    أو  /وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفري دورات تدريب و          -٤٨
جمـال حقوق الطفل وذلك يف صفوف الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم، وخباصة املوظفون                 
املكلفـون بإنفاذ القوانني، وكذلك الربملانيون والقضاة واحملامون واملوظفون الصحيون واملدرسون واملشرفون      

 .حلاجةعلى إدارة املدارس وغريهم، حسب ما تقتضيه ا
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  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

فإهنا تشعر بالقلق بوجه خاص  بينما تنوه اللجنة باملبادرات املتخذة ملكافحة التمييز العرقي واإلثين والديين، -٤٩
إزاء التفاوت القائم على التمييز الذي يؤثر يف أطفال السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس، وال سيما فيما 

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق ألن املواقف املبنية على          . فري اخلدمات األساسية والوصول إليها    يتعلق بتو 
التميـيز والوصم ال تزال قائمة، وتستهدف بوجه خاص فئات معينة من األطفال مثل األطفال امللتمسني للجوء                 

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة     . عرب واملسلمون أو القومية، مبن فيهم ال    /واألطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية و     
عن انشغاهلا أيضاً إزاء اآلثار اجلانبية املمكنة اليت قد يسببها إنفاذ التشريع املتعلق مبكافحة اإلرهاب لفئات معينة                 

 .من األطفال

، أوجه   من االتفاقية، بأن تقيِّم الدولة الطرف، بصورة منتظمة        ٢توصي اللجنة، عمالً بأحكام املادة       -٥٠
التفاوت القائمة يف ما يتعلق بتمتع األطفال حبقوقهم، وأن تتخذ، على أساس هذا التقييم، اخلطوات الضرورية 

كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف       . للقضـاء عـلى أوجه التفاوت القائمة على التمييز ومكافحتها         
نع التمييز القائم حبكم األمر الواقع، والقضاء على تدابريها اإلدارية والقضائية، يف غضون فترة زمنية حمددة، مل

املواقف القائمة على التمييز اليت تستهدف بوجه خاص الفئات الضعيفة من األطفال، وأن حترص لدى إنفاذ                
 . التشريع املتعلق مبكافحة اإلرهاب على ضمان احترام احلقوق الواردة يف االتفاقية احتراماً تاماً

ىل الدولة الطرف أيضاً أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما             وتطلـب اللجـنة إ     -٥١
تـتخذه من تدابري وتضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف                 

، الذي عقد يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 من االتفاقية   ٢٩ من املادة    ١على الفقرة   ) ٢٠٠١(١، مراعيةً يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم         ٢٠٠١عام  

 .بشأن أهداف التعليم

 مصاحل الطفل الفضلى

تشعر اللجنة بالقلق ألن هذا املبدأ، املنصوص عليه يف قوانني وسياسات عديدة، ال ُيراَعى دائما يف مرحلة  -٥٢
 .  القوانني والسياسات، كما هو الشأن يف جمال الرعاية البديلةتنفيذ

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الفعال للمبدأ العام ملصاحل الطفل                 -٥٣
 من االتفاقية، يف مجيع األحكام القانونية والقرارات القضائية واإلدارية ويف           ٣الفضلى، كما تنص عليه املادة      

 .شاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر يف األطفالامل
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 احترام آراء الطفل

 من االتفاقية تنفيذاً تاماً، ولكنها تشعر       ١٢تـنوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ املادة             -٥٤
.  اليت تؤثر يف الطفل    بـالقلق ألن آراء الطفل ال تراعى دائماً مراعاة كافية يف إطار اإلجراءات القضائية واإلدارية              

وعالوة على ذلك، بينما تالحظ اللجنة وجود اجتماع مائدة مستديرة وطين للشباب، فإهنا تعرب عن القلق ألن                 
 ٢٠، كان متوسط عمر املشاركني      ٢٠٠٤ففي عام   (مشاركة األطفال يف هذا احملفل حمدودة من الناحية العملية          

 .م دائماً على أساس توزيع جغرايف متزنوألن املشاركة يف هذا االجتماع ال تت) سنة

توصي اللجنة بأن يراعى صراحةً يف إصالح قانون األسرة حق الطفل يف إبداء آرائه يف شىت املسائل                  -٥٥
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بإنشاء اجتماع مائدة مستديرة يعىن خصيصاً باألطفال، ويتم   . اليت تؤثر فيه  

 .ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادلاختيار املشاركني فيه وفقاً 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 احلفاظ على اهلوية

 حول  ١٩٩٧تشـري اللجنة إىل الدراسة الوطنية اليت أجنزهتا جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص يف عام                 -٥٦
بأن السياسات  ، اليت تسلِّم    ")العودة هبم إىل الوطن   ("فصـل أطفال السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس          

ويف هذا الصدد، ترحب    . املاضـية كانت حترم السكان األصليني من هويتهم وامسهم وثقافتهم ولغتهم وأسرهتم           
اللجنة مبا تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة للمساعدة يف مجع مشل األسرة وتيسري االطالع على السجالت بغية 

 .مساعدة السكان األصليني يف تعقب أسرهم

 اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها وتعزيزها قدر املستطاع، بغية تنفيذ التوصيات             تشـجع  -٥٧
، تنفيذاً  "العودة هبم إىل الوطن   "، املعنون   ١٩٩٧الـواردة يف تقرير جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص لعام           

تهم وامسهم وثقافتهم فعاالً، وضمان احترام حقوق أطفال السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس يف هوي
 .ولغتهم وعالقاهتم األسرية احتراماً كامالً

 احلصول على املعلومات املناسبة

بينما ترحب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري يف هذا الصدد، مبا يف ذلك قانون اجلرائم املتعلقة                   -٥٨
 جديدة تتصل باستخدام اإلنترنت للحصول ، الذي يدرج جرائم٢٠٠٤بوسائل االتصاالت والتدابري األخرى لعام 

على مواد تتعلق باستخدام األطفال يف املواد اإلباحية واالعتداء عليهم، ونقل هذه املواد وإتاحتها، وكذلك قانون            
، فإهنا ال تزال قلقة إزاء      )اجلرائم املتعلقة باملواد ذات الصلة باالنتحار     ( املتعلق بتنقيح قانون العقوبات      ٢٠٠٥عام  
 .رض األطفال للعنف والعنصرية واملواد اإلباحية، وال سيما من خالل اإلنترنتتع

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها وتعزيزها حلماية األطفال محاية فعالة من التعرض                -٥٩
ا من  للعـنف والعنصرية واملواد اإلباحية من خالل تكنولوجيا اهلاتف اجلوال وأفالم الفيديو واأللعاب وغريه             
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وتقترح اللجنة أيضاً أن تضع الدولة الطرف برامج واستراتيجيات         . التكنولوجـيات، مبـا فـيها اإلنترنت      
السـتخدام تكنولوجيا اهلاتف اجلوال واإلعالنات اليت تبث على وسائل اإلعالم واإلنترنت إلذكاء الوعي يف               

كما تشجع الدولة الطرف على عقد . ألطفالصفوف األطفال واآلباء خبطر املعلومات واملواد اليت تضرُّ برفاه ا
اتفاقات مع الصحفيني ووسائط اإلعالم بغية محاية األطفال من التعرض للمعلومات الضارة اليت تبثها وسائط               

 .اإلعالم، وحتسني جودة املعلومات املوجهة إليهم

 العقوبة اجلسدية

شكل ممارسة قانونية يف شىت أصقاع أستراليا       تالحظ اللجنة مع القلق أن العقوبة اجلسدية داخل األسرة ت          -٦٠
وعالوة على  . وغريها من األحكام املماثلة يف تشريعات الواليات      " العقوبة املعقولة "مبوجـب األحكام املتعلقة ب        

ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبة اجلسدية، رغم حظرها يف املدارس العامة وبعض املدارس اخلاصة يف معظم                 
األقاليم، ال تزال تشكل ممارسة قانونية يف العديد من مؤسسات التعليم اخلاصة واملدارس العامة واخلاصة الواليات و

 .يف جنوب أستراليا وإقليم الشمال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦١

ة أن تـتخذ التدابري املالئمة حلظر العقوبة اجلسدية داخل األسرة ويف املدارس العامة واخلاص              )أ( 
 ومراكز االحتجاز ومجيع مراكز الرعاية البديلة يف كافة الواليات واألقاليم؛

أن تعزز محالت التوعية والتثقيف مع إشراك األطفال فيها، بغية تشجيع األخذ بأمناط إجيابية               )ب( 
 .وغري عنيفة للتأديب واحترام حقوق الطفل، مع إذكاء الوعي بالتبعات السلبية للعقوبة اجلسدية

 البيئة األسرية والرعاية البديلة -٤

 الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين

تالحـظ اللجنة مع القلق الزيادة اهلامة املسجلة خالل السنوات األخرية يف عدد األطفال الذين تشملهم                 -٦٢
كما تعرب اللجنة عن    .  الرعاية الرعاية البديلة لألسرة وكثرة أطفال السكان األصليني املشمولني هبذا الشكل من          

 :قلقها إزاء ما يلي

 انعدام االستقرار واألمن بالنسبة لألطفال املشمولني بالرعاية البديلة؛ )أ( 

 الصعوبات اليت يواجهها األطفال للبقاء على اتصال مع أسرهم؛ )ب( 

 .قلة الرعاية الطبية، مثل خدمات الصحة اجلسدية والعقلية وصحة األسنان )ج( 

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لتعزيز الربامج الراهنة املتعلقة بدعم األسرة،            -٦٣
كما . مـثالً عن طريق توجيه العناية لُألسر املستضعفة، بغية ختفيض عدد األطفال املشمولني بالرعاية البديلة              

 :توصي الدولة الطرف مبا يلي
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ودعني لدى أُسر حاضنة، وذلك بأن حتسِّن وصول هذه الفئة من           أن تعزز دعمها لألطفال امل     )أ( 
 األطفال إىل الرعاية الطبية املناسبة على قدم املساواة مع اآلخرين؛

أن تعزز رقابتها على اإليداع لدى اُألسر احلاضنة، وأن تقوم مبراجعة منتظمة هلذا النوع من                )ب( 
 طبيعية؛اإليداع بغية إعادة مجع مشل الطفل مع أسرته ال

 .أن تشجِّع وتسهِّل بقاء الطفل املوَدع لدى أسرة حاضنة على اتصال مع أسرته الطبيعية )ج( 

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ببذل أقصى ما يف وسعها من جهود لتخفيض العدد الكبري ألطفال     -٦٤
 مجلة وسائل من بينها زيادة      السـكان األصـليني املوَدعني يف إطار الرعاية البديلة لألسرة، وذلك عن طريق            

كما توصي الدولة الطرف بتنفيذ مبدأ إيداع أطفال السكان األصليني تنفيذاً           . دعمها ألسر السكان األصليني   
كامالً، وتكثيف تعاوهنا مع قادة جمتمعات السكان األصليني ومع هذه اجملتمعات إلجياد حلول مناسبة تتمثل يف 

 .ذين حيتاجون إىل رعاية بديلة لدى أُسر من السكان األصلينيإيداع أطفال السكان األصليني ال

 أطفال السجناء

بينما تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود ملعاجلة هذه القضية، مبا يف ذلك من خالل برنامج                   -٦٥
األطفال يقبع أحد   السجناء وأسرهم، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن عدداً كبرياً من                 

 .والديهم يف السجن، وأن أطفال السكان األصليني ممثلون بشكل مفرط ضمن هذه الفئة

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تدابريها وتعزيزها، بغية تقدمي الدعم املناسب هلؤالء األطفال، مبا  -٦٦
 . تقتِض مصلحة الطفل الفضلى خالف ذلكيف ذلك املشورة، وبغية تسهيل االتصال مع آبائهم احملبوسني، ما مل

 العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

بيـنما تالحظ اللجنة مع التقدير ما تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة وتتخذه من تدابري ملعاجلة هذه                   -٦٧
 األصليني، فإهنا   املشـكلة، مبا يف ذلك وضعها لربناجمني يرميان إىل احلد من العنف األسري يف جمتمعات السكان               

تشاطر الدولة الطرف انشغاهلا ألن إساءة معاملة األطفال ال تزال تشكل مشكلة رئيسية يف اجملتمع األسترايل، تؤثر 
كما تعرب اللجنة عن قلقها . يف صحة األطفال اجلسدية والعقلية ويف الفرص املتاحة هلم يف جمايل التعليم والتوظيف

 .  شديدإزاء تعرض األطفال لعنف أسري

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٩يف ضوء أحكام املادة  -٦٨

أن تواصـل اختـاذ ما يلزم من تدابري ملنع ومكافحة إساءة معاملة األطفال وممارسة العنف                 )أ( 
 ضدهم؛ وأن تعزز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال؛

ن تتوىل، على النحو الواجب، التحقيق يف حاالت سوء املعاملة والعنف املبلغ عنها، وحماكمة أ )ب( 
 املسؤولني عنها؛
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أن تـتأكد من أن مجيع ضحايا العنف حيصلون على املشورة واملساعدة على التعايف وإعادة                )ج( 
 االندماج يف اجملتمع؛

 لة السيئة؛أن توفر احلماية الكافية لألطفال ضحايا املعام )د( 

أن تعـزز التدابري الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية للعنف داخل األسرة، مع توجيه عناية      )ه( 
 .خاصة للفئات املهمشة واحملرومة

ويف ضوء الدراسة اليت أجراها األمني العام عن قضية العنف ضد األطفال، واالستبيان الذي وجه إىل                 -٦٩
ظ اللجنة مع التقدير الردود اخلطية الواردة من الدولة الطرف على هذا            احلكومـات يف هـذا الصدد، تالح      

 ١٦ إىل   ١٤االسـتبيان ومشاركتها يف املشاورة اإلقليمية لشرق آسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة يف تايلند من               
ختاذ ما  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستند إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية ال           . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

يلزم من إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين واجلنسي 
والنفسي، والسعي بنشاط ألجل اختاذ إجراءات ملموسة تكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال 

 .العنف وإساءة املعاملة هذه والتصدي هلا

 حة األساسية والرعاية خدمات الص-٥

 األطفال املعوقون

بيـنما تـنوه اللجنة مبا تتخذه الدولة الطرف من تدابري فيما يتعلق حبقوق األطفال املعوقني، فإهنا تشعر                   -٧٠
بـالقلق إزاء نـدرة املعلومات بشأن األطفال املعوقني، وال سيما البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني من السكان                 

وتالحظ . لرعاية البديلة لألطفال املعوقني، واألطفال املعوقني الذين يقيمون يف املناطق النائية أو الريفيةاألصليني، وا
اللجـنة أيضـاً أن الفريق العامل احلكومي منكب على معاجلة قضية تعقيم األطفال الذين يعانون اضطرابات يف                  

 .القدرة على التمييز

قرار اجلمعيـة العامة   (حدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       فـي ضوء قواعد األمم املتحدة املو      -٧١
انظر (والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن موضوع حقوق األطفال املعوقني ) ٤٨/٩٦

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تقوم مبا يلي، )CRC/C/69 الوثيقة

 أن تعتمد هنجاً وطنياً ثابتاً إزاء مجع البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني؛ )أ( 

أن تضمن لألطفال املعوقني تكافؤ الفرص يف املشاركة مشاركة كاملة يف شىت جماالت احلياة،               )ب( 
 وأن تعزز محالت توعية اجلمهور بغية تغيري املواقف السلبية العامة؛

، واملوارد )أي املختصني يف اإلعاقة(هود لتوفري ما يلزم من املهنيني أن تـبذل املـزيد من اجل       )ج( 
املالية، وال سيما على الصعيد احمللي، وأن تقوم بتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك 

 جمموعات دعم الوالدين؛
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 الدعم الكايف للربنامج املتعلق بتعليم      أن تقـوم بتنفيذ املعايري املتعلقة بتعليم املعوقني، وتقدم         )د( 
القراءة والكتابة واحلساب وباالحتياجات التعليمية اخلاصة، وهو برنامج هادف يتسم بأمهية كبرية يرمي إىل              
حتسـني أداء الطـالب الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، مبن فيهم الطالب املعوقون يف جمال تعلم القراءة                  

  من احتياجات التعلم األخرى؛والكتابة واحلساب وغريها

أن حتظر ممارسة تعقيم األطفال، سواء كانوا معوقني أم ال، وتقوم بوضع وتنفيذ تدابري أخرى                 )ه( 
 .ملنع حاالت احلمل غري املرغوبة، بوسائل منها على سبيل املثال حقن املواد املانعة للحمل، عند االقتضاء

 الصحة واحلصول على خدمات الرعاية الصحية

تنوه اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود فيما يتعلق مبكافحة فرط الوزن والسمنة، وتشجيع الرضاعة  -٧٢
غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء نقص التغذية وسوء التغذية يف            . الطبيعـية، والوقايـة من اإلصابات واحلد منها       

وعالوة على . وفرط الوزن والسمنة على الصعيد الوطينصفوف أطفال السكان األصليني باملقارنة مع فرط التغذية 
ذلـك، ورغـم ما تفيد به دراسات حديثة من أن معدل وفيات الرضع يف صفوف السكان األصليني قد اخنفض                    
خـالل السـنوات املاضية، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء التفاوت يف احلالة الصحية بني أطفال السكان األصليني            

ان األصليني، وعدم تكافؤ فرص الوصول إىل الرعاية الصحية بالنسبة لألطفال الذين يقيمون يف              وأطفال غري السك  
 .املناطق الريفية والنائية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع كافة األطفال بنفس                 -٧٣
ل املنتمني إىل الفئات الضعيفة، وال سيما     اخلدمـات الصـحية ونفس اجلودة، مع توجيه اهتمام خاص لألطفا          
وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة . أطفال السكان األصليني واألطفال الذين يقيمون يف املناطق النائية

الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة، يف غضون فترة زمنية حمددة، لتدارك التفاوت يف احلالة الغذائية بني أطفال                 
 .صليني وأطفال غري السكان األصلينيالسكان األ

وتعـرب اللجـنة عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن اضطراب فرط النشاط املقترن      -٧٤
بـنقص االنتـباه واضطراب نقص االنتباه ال يشخَّصان بشكل صحيح، ما يؤدي إىل إفراط يف وصف املنشطات                  

 .لضارة هلذه األدويةالعقلية رغم تزايد األدلة على اآلثار ا

توصـي اللجـنة بإجراء حبوث إضافية بشأن تشخيص وعالج اضطراب فرط النشاط املقترن بنقص                -٧٥
االنتـباه واضـطراب نقص االنتباه، مبا فـي ذلك بشأن اآلثار السلبية املمكنـة للمنشطات العقليـة على         

ال أخرى للتعامل مع هـذه االضطرابات      الرفاه اجلسدي والنفسي لألطفال، واللجوء قدر املستطاع إىل أشك        
 .السلوكية وعالجها
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 صحة املراهقني

ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود للحد من االنتحار يف صفوف الشباب خالل السنوات                 -٧٦
ف أطفال األخرية، غري أهنا ال تزال قلقة ألن معدل االنتحار يف صفوف الشباب ال يزال مرتفعاً، وال سيما يف صفو

 .السكان األصليني واملراهقني املشردين، وألن مشاكل الصحة العقلية وتعاطي املخدرات يف تزايد

بشأن صحة املراهقني،   ) ٢٠٠٣(٤تشـجع اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم             -٧٧
اب، مع التركيز بوجه    عـلى مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة ظاهرة االنتحار يف صفوف الشب            

 .خاص على خدمات الصحة العقلية، مبا يف ذلك مكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات وإدارهتا

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

تـنوِّه اللجـنة مبـا تضطلع به الدولة الطرف من جهود ملكافحة اخلطر الذي ميثله فريوس نقص املناعة                    -٧٨
يف ذلك قيامها مؤخراً بإنشاء جلنة استشارية وزارية معنية مبرض اإليدز والصحة    اإليدز على األطفال، مبا     /البشري

اجلنسية والتهاب الكبد، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء ما وردها يف الفترة األخرية من تقارير تشري إىل أن عدد حاالت 
 .ات األربع املاضيةاإليدز املشخصة يف صفوف السكان األصليني ارتفع مبا يزيد على الضعف خالل السنو

توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بـأن تواصـل متابعتها عن كثب لقضية فريوس نقص املناعة                    -٧٩
 :اإليدز، وأن تقوم بوجه خاص مبا يلي/البشري

اإليدز، مراعية يف ذلك تعليق     /أن تواصـل جهودها ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري          )أ( 
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية     /فريوس نقص املناعة البشري   بشأن  ) ٢٠٠٣(٣اللجـنة العام رقم     

 الدولية املتعلقة بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان؛

أن تعـزز جهودهـا عـن طـريق اسـتهالل محالت وبرامج للتوعية بفريوس نقص املناعة                 )ب( 
 أوساط السكان عموماً، من أجل احلد اإليدز يف صفوف املراهقني، وخباصة الفئات احملرومة منهم، ويف/البشري

 من التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس ومبرض اإليدز؛

أن تقوم على سبيل االستعجال مبعاجلة الزيادة السريعة يف حاالت اإليدز املشخصة يف صفوف  )ج( 
ية املأمونة ُتراَعي فيها    السـكان األصـليني، مبـا يف ذلـك عن طريق تنظيم محالت بشأن املمارسات اجلنس               

 .اخلصوصيات الثقافية جملتمعات السكان األصليني

 مستوى املعيشة

تالحظ اللجنة مع التقدير النفقات اهلامة اليت ختصصها احلكومة االحتادية لتوفري السكن واهلياكل األساسية  -٨٠
، إال أهنا تعرب من جديد عن       "اجملتمعيةبرنامج املساكن واهلياكل األساسية     "للسـكان األصليني، واملبادرة اجليدة      

قلقهـا ألن املستوى املعيشي ألطفال السكان األصليني واألطفال املقيمني يف املناطق الريفية والنائية ال يزال دون                 
 .املستوى املطلوب
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حوال وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف مل حتدد خطاً رمسياً للفقر، وتعرب عن انشغاهلا ألن أثر األ                 -٨١
 .املعيشية السيئة على رفاه األطفال ومنائهم ال حيظى باالهتمام الكايف

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتوفري           ٢٧يف ضـوء أحكام املادة       -٨٢
خـيارات سـكن بأسـعار مقبولة، وأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتحسني مستوى معيشة أطفال السكان                 

 .ليني واألطفال املقيمني يف املناطق الريفية والنائيةاألص

وتوصـي اللجنة أيضاً بأن تعاجل الدولة الطرف عواقب الصعوبات االقتصادية على األطفال، وتقوم               -٨٣
 .ببحوث منهجية يف هذا الصدد، بغية وضع تدابري ترمي إىل احلد من أثرها السليب على النمو السليم لألطفال

 نشطة الترفيهية والثقافية التعليم واأل-٦

بيـنما تسـلِّم اللجـنة مبـا تبذله الدولة الطرف من جهود يف هذا امليدان، مبا يف ذلك وضعها لربنامج          -٨٤
، فإهنا ال تزال قلقة إزاء الصعوبات الكبرية اليت يواجهها أطفال           "الوظـائف والتعلـيم والتدريب ورعاية الطفل      "

ن يف املناطق النائية فيما يتصل بالتعليم، وال سيما فيما يتعلق باألداء اهلزيل             السـكان األصليني واألطفال املقيمو    
 .هلؤالء األطفال وارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة يف صفوفهم

وترحب اللجنة بالتدابري املتخذة ملكافحة البلطجة يف املدارس، ومنها وضع اإلطار الوطين لتحقيق األمن               -٨٥
، غري أهنا تشاطر )Bullying. No Way" (!ال للبلطجة"ث موقع على شبكة الويب بعنوان داخل املدرسة، واستحدا

الدولـة الطـرف قلقها فيما يتعلق بأثر هذه املمارسة املتفشية على األطفال املعنيني هبا، وال سيما على صحتهم                   
 .النفسية وأدائهم يف املدرسة ومنوهم االجتماعي

 :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب -٨٦

 من االتفاقية تنفيذاً تاماً، وال ٢٩ و٢٨أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ املادتني  )أ( 
أي أطفال السكان األصليني، واألطفال     (سـيما فـيما يـتعلق باألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األضعف             

 ؛)املعوقني، وغريهماملشردين، واألطفال الذين يقيمون يف املناطق النائية، واألطفال 

أن تواصـل اختـاذ التدابري املالئمة ملكافحة ظاهرة البلطجة داخل املدارس، مبا يف ذلك عن                 )ب( 
طريق إجراء دراسات استقصائية دورية يف صفوف الطالب واملوظفني واآلباء ملعرفة املزيد عن مدى تشجيع               

 املدرسة للعالقات بني األقران؛

املشاركة الكاملة واملساواة يف سياسة التعليم العام واملناهج الدراسية         أن تضمن مراعاة مبدأ      )ج( 
مبختلف جوانبها، وإشراك األطفال املعوقني، قدر املستطاع، فـي نظـام التعليم العـام، ومدهم مبا حيتاجونه 

 .من مساعدة
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 احتجاز األطفال املهاجرين

 ٢٩ اليت بدأ نفاذها يف      ١٩٥٨ا إزاء التنقيحات األخرية لقانون اهلجرة لعام        تعـرب اللجنة عن ارتياحه     -٨٧
، واليت ال تقبل مببدإ احتجاز األطفال إال كمالذ أخري، وترحب مبا وردها من معلومات تفيد بأن ٢٠٠٥يوليه /متوز

غري أن اللجنة ال   . اجملتمعيةمجيع األسر اليت هلا أطفال ُنقلت من مرافق احلجز اخلاصة باملهاجرين إىل مراكز احلجز               
تـزال قلقة ألن األطفال املقيمني يف األراضي األسترالية بصفة غري شرعية ال يزالوا خيضعون بصفة تلقائية إلجراء                  

 :ويساور اللجنة بالغ القلق بوجه خاص.  ريثما ُينظر يف حالتهم- مبختلف أشكاله -احلجز اإلداري 

 ال يشكل دائماً تدبرياً من تدابري املالذ األخري، وألن مدة احلجز ال ألن اللجوء إىل احلجز اإلداري )أ( 
 تكون ألقصر فترة زمنية مناسبة؛

ألن ظروف احتجاز املهاجرين سيئة للغاية، ما يؤثر سلباً على صحة األطفال العقلية واجلسدية               )ب( 
 وعلى منوهم بشكل عام؛

 . االحتجازألنه ال يوجد نظام دائم للرصد املستقل لظروف )ج( 

األطفال الذين يصلون   (ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن األطفال الذين حيصلون على تأشرية محاية مؤقتة              -٨٨
ال يستفيدون من احلق يف مجع مشل األسرة، ويبقى متتعهم بالضمان االجتماعي            ) إىل الـبلد دون أيـة وثيقة سفر       
 .واخلدمات الصحية والتعليم حمدوداً

ـ    -٨٩ نة الدولة الطرف بأن تنفذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ             توصـي اللج
، وأن جتعل قوانينها املتعلقة باهلجرة واللجوء متوافقة توافقاً تاماً  ("?A Last Resort")"آخر مالذ؟"الفرص 

) ٢٠٠٥(٦ رقم اللجنة العام مع أحكام االتفاقية وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة، مراعية يف ذلك تعليق              
وينبغي للدولة  ". معاملة األطفال غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم          "بشـأن   

 :الطرف أن تقوم، بوجه خاص، مبا يلي

أن حترص على أال يودع األطفال بصفة تلقائية يف مراكز احلجز اخلاصة باملهاجرين، وأال ُيلجأ  )أ( 
 إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة؛إىل احلجز 

أن تلتمس من حمكمة أو هيئة قضائية مستقلة النظر، يف غضون مثانية وأربعني ساعة من إيداع  )ب( 
 طفل يف مركز من مراكز احلجز اخلاصة باملهاجرين، فيما إذا كان إجراء احلجز ضرورياً؛

 يف مراكز احلجز اخلاصة باملهاجرين كلما       أن حتسِّـن بدرجة كبرية ظروف احتجاز األطفال        )ج( 
 اعترب احلجز ضرورياً ومتوافقاً مع مصاحل الطفل الفضلى، وأن جتعل هذه الظروف متوافقة مع املعايري الدولية؛

 أن تقوم بصفة دورية باستعراض ظروف احتجاز األطفال يف مراكز احلجز اخلاصة باملهاجرين؛ )د( 
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ل األسرة يف احلاالت اليت يكون فيها األطفال أو أفراد أسرهتم           أن تـتوخى اإلذن جبمـع مش        )ه( 
 حاملني لتأشرية محاية مؤقتة أو تأشرية مؤقتة ألسباب إنسانية؛

الدعم ُتعىن باألطفال املهاجرين غري     /أن تتوخى التعجيل باستحداث مؤسسة مستقلة للوصاية       )و( 
 املصحوبني؛

 الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        أن تتوخى االنضمام كطرف يف االتفاقية      )ز( 
 .أسرهم

 األطفال املشردون

بيـنما ترحـب اللجنة مبا وردها من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف منكبة على معاجلة قضية تشرد                   -٩٠
، فإهنا  "صالإعادة مد جسور االت   "الشباب، مبا يف ذلك من خالل االستراتيجية الوطنية ملكافحة التشرد وبرنامج            

تعرب عن قلقها إزاء حالة األطفال املشردين املعرضني أكثر من غريهم للتأثر باملشاكل اليت قد تعترضهم يف إطار                  
 .تعليمهم وعالقاهتم االجتماعية، ولتعاطي املخدرات واالستغالل اجلنسي

طفال املشردين  توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتلبية االحتياجات امللحة لأل             -٩١
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف      . وإعمال حقوقهم، وال سيما فيما يتعلق بالسكن والصحة والتعليم        

أن توفـر لألطفـال املشردين ضحايا االعتداء اجلسدي واجلنسي وتعاطي املخدرات، ما يكفي من اخلدمات                
 .ب املستطاع، إىل مجع مشلهم مع أفراد أسرهمالالزمة لتعافيهم وإعادة اندماجهم يف اجملتمع، وأن تسعى، حس

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

بينما ترحب اللجنة ببعض التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص واإلكراه               -٩٢
، ٢٠٠٣أكتوبر  /ألولعـلى البغاء، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على االجتار باألشخاص يف تشرين ا              

 واليت تنص، يف مجلة أمور، على جترمي االجتار         ٢٠٠٥والتنقـيحات الـيت أُجريـت على القانون اجلنائي يف عام            
باألشـخاص واسـتغالل األطفـال يف املواد اإلباحية، فإهنا تشعر بالقلق ألن أستراليا ال تزال متثل وجهةً للنساء           

 .اجلنسيوالفتيات املتجر هبن ألغراض االستغالل 

 وغريهـا من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز       ٣٤يف ضـوء املـادة       -٩٣
جهودها بغية تنفيذ خطتها ملكافحة االستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص تنفيذاً فعاالً، وإجراء دراسٍة شاملة  

 .للتقييم طبيعة املشكلة وحجمها، وال سيما فيما يتعلق باألطفا

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصبح طرفاً يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصٍة  -٩٤
النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت 

 .تعد أستراليا طرفاً فيها
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 تعاطي مواد اإلدمان

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظاهرة تعاطي مواد اإلدمان، وال سيما يف صفوف جمتمعات السكان األصليني،                -٩٥
وإزاء املمارسة املنطوية على خماطر عالية اليت تتمثل يف تنشق البرتين، وال سيما يف صفوف اجملتمعات اليت تعيش يف 

 .املناطق النائية من أستراليا الوسطى

ولة الطرف على االستمرار يف رصد قضية تعاطي مواد اإلدمان، مع التركيز بوجه             تشجع اللجنة الد   -٩٦
كما حتث الدولة الطرف على     . خاص على توعية أطفال السكان األصليني واألطفال املقيمني يف املناطق النائية          

 وسائل عالجية أن توفر لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات واملواد األخرى إمكانية احلصول جماناً وبسهولة على
 .وخدماٍت إلعادة االندماج يف اجملتمع

 إدارة شؤون قضاء األحداث

بينما تالحظ اللجنة التدابري املتخذة من الدولة الطرف يف جمال قضاء األحداث، مثل اخليارات املتاحة يف                 -٩٧
 واالستراتيجيات الرامية إىل    العديد من الواليات واألقاليم ملعاجلة القضايا املتعلقة باألحداث خارج نظام القضاء،          

ختفيض نسبة احملبوسني يف صفوف السكان األصليني، فإهنا تشاطر الدولة الطرف انشغاهلا ألن النسبة املئوية ألطفال 
 .السكان األصليني اجلاحنني مرتفعةٌ بشكٍل مفرط

 :وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق -٩٨

دة بعشر سنوات، منخفضة جداً، رغم وجود قرينة تدحض         ألن سـن املسـؤولية اجلنائية، احملد       )أ( 
انعـدام القدرة على ارتكاب جرمية حسب املفهوم الوارد فـي         (املسـؤولية اجلنائية ملن هم دون الرابعة عشرة         

 ؛)القانون العام

أو إعاقة ذهنية املشمولني بنظام قضاء األحداث       /ألن نسـبة األطفـال املصابني مبرٍض عقلي و         )ب( 
 ةٌ جداً؛مرتفع

ألن القانون يف كويرتالند يبيح، يف بعض القضايا، حماكمة األطفال اجلاحنني دون السابعة عشرة               )ج( 
 كما لو كانوا كباراً؛

القوانني املتعلقة مبعاودة اجلرم ثالث مرات      "ما يسمى   (ألن التشـريع املتعلق بالعقاب اإللزامي        )د( 
 ثامنة عشرة مبوجب القانون اجلنائي إلقليم غرب آسيا؛ال يزال ينطبق على أشخاٍص دون ال") فأكثر

ألن التشريع احمللي يف بعض الواليات واألقاليم يسمح ملوظفي الشرطة بتفريق األطفال والشباب               )ه( 
 .احملتشدين يف األماكن العامة

 توافقاً تاماً توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة جلعل نظام قضاء األحداث متوافقاً         -٩٩
 منها، ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف جمال         ٤٠ و ٣٩ و ٣٧مـع أحكام االتفاقية، وال سيما مع املواد         
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، )قواعد بيجني(قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
، وقواعد األمم املتحدة    )مبادئ الرياض التوجيهية  (حداث  ومـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األ        

حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، 
، CRC/C/46انظر الوثيقة   (وتوصـيات اللجـنة اليت قدمتها يف يوم مناقشتها العامة بشأن قضاء األحداث              

 :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ حتديداً اإلجراءات التالية). ٢٣٨-٢٠٣ات الفقر

 أن تتوخى رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛ )أ( 

أن تـتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية كي ال يطال احلرمان من احلرية أشخاصاً دون الثامنة                )ب( 
 مـن العمر إال كمالٍذ أخري، وأن يتم فصلهم عن الكبار خالل مدة احتجازهم، ما مل تقتِض مصلحة                   عشـرة 

 الطفل الفضلى خالف ذلك؛

أن تسعى على سبيل االستعجال إىل ختفيض نسبة أطفال السكان األصليني املشمولني بنظام              )ج( 
 القضاء اجلنائي؛

أو إعاقة ذهنية دون اللجوء إىل      /مبرٍض عقلي و  أن تـتعامل مـع األطفال اجلاحنني املصابني          )د( 
 اإلجراءات القضائية؛

 أن تقوم بتحسني ظروف احتجاز األطفال مبا يتفق مع املعايري الدولية؛  )ه( 

أن تتخذ ما يلزم من تدابري بغية إلغاء العقاب اإللزامي فـي إطار نظام القانون اجلنائي فـي        )و( 
 غرب أستراليا؛

 لتطبيق نظـام القضـاء اخلاص بالكبار فـي كويرتالند على األطفـال دون           أن تضع حداً   )ز( 
 السابعة عشرة؛

أن تعـاجل املشـاكل اليت قد تنجم عن جتمع الشباب يف أماكن معينة دون اللجوء حتماً إىل                   )ح( 
 .أو التجرمي، وأن تتوخى مراجعة تشريعها يف هذا اجملال/تدخُّل رجال الشركة و

  إىل مجاعات السكان األصلينياألطفال املنتمون

رغم التدابري العديدة اليت اختذهتا سلطات الدولة الطرف، مبا يف ذلك الربنامج املتعلق بدعم رعاية أطفال                 -١٠٠
السكان األصليني، ال تزال اللجنة قلقة إزاء احلالة العامة لسكان أستراليا األصليني، وال سيما فيما يتعلق بالصحة                 

 .والعمالة ومستوى املعيشةوالتعليم والسكن 

حتيط اللجنة علماً بإلغاء جلنة السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس، وهي جلنة رئيسية معنية بتقدمي  -١٠١
 .املشورة يف جمال السياسات العامة للحكومة والوكاالت التابعة هلا، واالستعاضة عنها بفرقة عمل وزارية
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اعفة جهودها لالستمرار، بالتشاور مع جمتمعات السكان األصليني،        توصي اللجنة الدولة الطرف مبض     -١٠٢
يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج اليت هتدف إىل ضمان متتع أطفال السكان األصليني خبدمات مناسبة من                

وتوصي . الناحية الثقافية، مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم، على قدم املساواة مع اآلخرين          
اللجنة أيضاً بالتعجيل بإجراء تقييٍم للترتيبات اجلديدة املتعلقة بتدبري شؤون السكان األصليني بغية التأكد مما               
إذا كـان إلغـاء جلـنـة السكان األصليني وسكان جزر مضيق تورس خيـدم املصـاحل الفضلى ألطفـال                 

 .السكان األصليني

 ل الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطف-٨

ترحـب اللجـنة مبا أكدته الدولة الطرف خالل احلوار من أهنا على وشك التصديق على الربوتوكول                  -١٠٣
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأهنا قد 

 . باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحةاختذت خطوات للتصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تصبح، يف أقرب وقت ممكن، طرفاً يف الربوتوكولني االختياريني       -١٠٤
 .التفاقية حقوق الطفل

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

التوصيات تنفيذاً تاماً   توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه              -١٠٥
باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء، وإىل الربملان، وحكومات وبرملانات الواليات واألقاليم 

 .كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

ا الدوريني اجملمعني الثاين    توصـي اللجـنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريريه             -١٠٦
ذات الصلة اليت اعتمدهتا، مبا يف ذلك       ) املالحظات اخلتامية (والثالث والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات       

للجمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب       ) على سبيل املثال ال احلصر    (عن طريق اإلنترنت    
 .إشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاواألطفال هبدف إثارة املناقشة و

  التقرير القادم-١٠

. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٥تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع حبلول            -١٠٧
 ).CRC/C/148انظر الوثيقة ( صفحة ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير 
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 اجلزائر: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٥٧ و١٠٥٦ يف جلستيها (CRC/C/93/Add.7)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين للجزائر  -١٠٨
CRC/C/SR.1056١٠٨٠، واعــتمدت، يف جلســتها ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤املعقودتــني يف ) 1057 و 

(CRC/C/SR.1080) املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ املعقودة يف ،. 

  مقدمة- ألف

ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف، وكذلك بالردود اخلطية على قائمتها           -١٠٩
وتالحظ . ، اليت ساعدت على فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف بصورة أوضح           (CRC/C/Q/DZA/2)للمسائل  

بني الوزارات لتقدمي معلومات إضافية أثناء احلوار الذي كذلك مع االرتياح اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد املشترك 
 .أجري معه

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقوانني تستهدف محاية وتعزيز حقوق الطفل، مثل -١١٠

 املؤسسات اجلنائية وإعادة التأهيل االجتماعي للمحتجزين    األحكام املنقحة للقانون املتعلق بنظام     )أ( 
 Code de l´organisation pénitentiaire et de la) (٢٠٠٥فرباير / شباط٦ الصادر يف 04-05القـانون رقم  (

réinsertion sociale des détenus( ، اليت تكفل حتسني وضع األطفال داخل نظام قضاء األحداث؛ 

لقانون اجلنسية  ) ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٧ الصادر يف    01-05املرسوم رقم   (ة  األحكـام املـنقح    )ب( 
، اليت تسمح، يف مجلة أمور، للمرأة اجلزائرية املتزوجة من أجنيب (Code de la nationalité algérienne)اجلزائرية 

 بنقل اجلنسية اجلزائرية ألطفاهلا؛

لقانــون األسرة ) ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٧  الصــادر يف02-05املرسوم رقم (املواد املنقحة  )ج( 
)(Code de la familleاليت تنص على املسائل ذات الصلة بالزواج واحلياة األسرية، مبا يف ذلك حضانة األطفال ،. 

 :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على، أو انضمامها إىل ما يلي -١١١

 ٩، يف   )١٨٢رقم  (١٩٩٩وأ أشكال عمل األطفال،     اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية بشأن أس        )أ( 
 ؛٢٠٠١فرباير /شباط

، )١٩٩٧ (ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج )ب( 
 ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩يف 

 ؛٢٠٠٣يوليه / متوز٨، يف )١٩٩٠(امليثاق األفريقي املعين حبقوق ورفاه الطفل  )ج( 
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الربوتوكول املتعلق مبنع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل  )د( 
 ؛ و٢٠٠٤مارس / آذار٩، يف )٢٠٠٠(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 ٢١، يف   )١٩٩٠(اد أسرهم   االتفاقـية الدولـية حلمايـة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر            )ه( 
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان

وفضـالً عن ذلك، تالحظ اللجنة، مع التقدير، إنشاء مؤسسات جديدة تستهدف محاية وتعزيز حقوق                -١١٢
 :الطفل، مثل

مكتب نائب رئيس الوزراء املعين بشؤون األسرة ووضع املرأة حلماية حقوق الطفل والنهوض هبا،  )أ( 
 ؛٢٠٠٢يف عام 

 .٢٠٠٣نة الوطنية ملكافحة عمل األطفال، يف عام اللج )ب( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تسـلم اللجـنة بـأن الدولة الطرف شهدت سلسلة غري عادية من أعمال العنف السياسي، مبا يف ذلك            -١١٣
ولقد كان هلذا   . ١٩٩٢ام   جزائري، مبن فيهم األطفال، منذ ع      ١٠٠ ٠٠٠اإلرهـاب، مما أودى حبياة أكثر من        

العنف عواقب وخيمة على تطور حقوق اإلنسان إمجاالً يف الدولة الطرف كما أدى إىل إصابة العديد من األطفال 
 .بالصدمات النفسية والعقلية

، ٢٠٠١وفضـالً عـن ذلك، تسلم اللجنة بأن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات اليت حدثت يف عام                  -١١٤
. ، قد تسببت يف إثارة عدد متزايد من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية          ٢٠٠٣دث يف عام    والزلـزال الذي ح   

وتدرك اللجنة أيضاً التحديات السياسية واالقتصادية اليت واجهتها الدولة الطرف خالل السنوات األخرية، مبا يف               
 .ذلك االنتقال إىل اقتصاد السوق

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

 تدابري التنفيذ العامة -١

 التوصيات السابقة للجنة

تالحـظ اللجـنة مـع االرتـياح أنه مت التصدي لعدة من الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها                    -١١٥
(CRC/C/15/Add.76)           بعـد الـنظر يف التقرير األويل للدولة الطرف (CRC/C/28/Add.4)    من خالل تدابري ،

لدولة الطرف مل تعاجل بقدر كاٍف بعض الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها             غري أن ا  . تشريعية وسياسات 
بصدد عدة أمور منها اإلعالنات التفسريية للدولة الطرف؛ واإلطار القانوين غري الواضح يف جمال حقوق الطفل؛                

لقصَّر يف القطاعني اخلاص    وعـدم التمييز، وإساءة معاملة األطفال واالعتداء عليهم يف حميط األسرة؛ واستخدام ا            
 .والزراعي؛ ووضع األطفال الرحَّل والالجئني
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حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما يف وسعها لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات             -١١٦
ظات اخلتامية اخلتامية على التقرير األويل اليت مل يتم تنفيذها بعد، ومعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالح

 .على التقرير الدوري الثاين

 اإلعالنات التفسريية

 ١٣تعـرب اللجـنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقم بأي مراجعة إلعالناهتا التفسريية بشأن املادة                   -١١٧
 من االتفاقية، منـذ أن نظرت اللجنة فـي التقرير األويل          ١٧ و ١٦، واملادتني   ١٤ من املادة    ٢ و ١والفقـرتني   
 .للدولة الطرف

تكـرر اللجـنة توصيتها السابقة بأن تراجع الدولة الطرف إعالناهتا التفسريية بقصد سحبها، وفقاً                -١١٨
 .إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

 التشريعات

رف واليت أشارت إليها يف ردها      تالحـظ اللجـنة خمـتلف الـتدابري التشـريعية الـيت اختذهتا الدولة الط               -١١٩
(CRC/C/RESP/91)   عـلى قائمـة املسائل، وترحب بصفة خاصة بقانون محاية الطفل )Code de protection de 

(l´enfant                   الـذي يسـتهدف حتقيق عدة أمور منها إنشاء آلية حلماية الطفل من مجيع أشكال العنف وسوء املعاملة 
بصياغة وجتميع تشريع عن تنظيم وتعزيز العمل االجتماعي سيكفل محاية          كمـا حتـيط علماً      . واإليـذاء واإلمهـال   

 .اجلماعات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة وإدماجهم يف اجملتمع

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها التشريعية من خالل إجراء مراجعة كاملة                -١٢٠
وتوصي كذلك الدولة الطرف    .  بغـية ضمان توافقها التام مع مبادئ وأحكام االتفاقية         لتشـريعاهتا احمللـية   

 .بالتعجيل باعتماد القانون اخلاص حبماية الطفل، والعمليات اجلارية األخرى ذات الصلة باإلصالح القانوين

 خطة العمل الوطنية والتنسيق

وعلى الرغم من إنشاء    . شاملة لتنفيذ االتفاقية  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية            -١٢١
جلنة التضامن واللجنة املشتركة بني الوزارات حلماية ومناء الطفل، فإن اللجنة يساورها القلق ألن تنفيذ االتفاقية                

 .على الصعيدين احمللي واإلقليمي ال يزال غري كاٍف نظراً لعدم وجود آلية للتنسيق

رف بتعزيز التنسيق فيما بني خمتلف اهليئات واآلليات احلكومية املعنية بتنفيذ      توصي اللجنة الدولة الط    -١٢٢
حقوق الطفل على الصعيدين الوطين واحمللي، هبدف وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية،               

 دورهتا االستثنائية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف" عامل صاحل لألطفال"تتضمن أهداف ومقاصد الوثيقة املعنونة 
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية           . ٢٠٠٢املعنية بالطفل، يف عام     

 .من اليونيسيف وإشراك اجملتمع املدين يف إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية من هذا القبيل
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 الرصد املستقل

 مبوجب املرسوم الرئاسي الصادر يف      ارية حلقوق اإلنسان  جلنة استش فـيما حتـيط اللجـنة علماً بإنشاء          -١٢٣
، فإهنـا تأسف لعدم وجود جهاز رصد مستقل يراعي الطفل تتضمن واليته صالحية تلقي               ٢٠٠١مـارس   /آذار

 .ومعاجلة الشكاوى الفردية املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلقوق الطفل

، بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية       )٢٠٠٢(٢باإلشـارة إىل التقرير العام للجنة، رقم         -١٢٤
املسـتقلة يف تعزيـز ومحاية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء هيئة وطنية مستقلة      

وينبغي . وفعالة تسند إليها مهمة صرحية وهي القيام برصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل               
ذه اهليئة، أيضاًً، والية تلقي الشكاوى اليت يقدمها األطفال، والتحقيق فيها ومعاجلتها            أن ُتسـند إىل مـثل ه      

كما توصي بتزويد هيئة الرصد هذه باملوارد البشرية واملالية الكافية          . بشـكل يراعي الطفل وبصورة عاجلة     
 من بينها مفوضية    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من منظمات         . ألداء مهامهـا  

 .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

 ختصيص املوارد

حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة اإلنفاق الوطين على الرعاية الصحية والتعليم                -١٢٥
ال تزال غري كافية، وال سيما بالنسبة وبرامج دعم اُألسر ومحاية األطفال،لكنها تشعر بالقلق ألن املوارد املخصصة 

 .ألشد األطفال ضعفاً

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لكي تزيد بصورة كبرية من املبالغ املخصصة يف امليزانية                -١٢٦
، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين ينتمون        "من املوارد املتاحة  ... أقصى حد   "إلعمال حقوق الطفل إىل     

 .ات احملرومةللجماع

 مجع البيانات

على الرغم من أن الدولة الطرف أجرت بعض التحسينات على نظام مجع البيانات، فإن اللجنة ال تزال                  -١٢٧
. تشـعر بـالقلق إزاء عدم مالءمة آليات مجع وحتليل وتصنيف البيانات اإلحصائية املتعلقة باألطفال واملراهقني               

 بيانات عن األطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر املدفع، واألطفال          وتأسـف اللجـنة، بصفة خاصة، لعدم وجود       
 .املنفصلني عن والديهم، واألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، واألطفال يف نظام قضاء األحداث وأطفال األمازيغ

 توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز آلياهتا جلمع البيانات ووضع مؤشرات متوافقة مع               -١٢٨
االتفاقية بغية ضمان أن جيري مجع البيانات بشأن مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وتصنيفها حسب عدة أمور 
مـنها، السـن بالنسبة جلميع األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، واجلنس، واملناطق احلضرية والريفية،          

الدولة الطرف على استخدام هذه     وتشجع كذلك   . وحبسـب مجاعـات األطفال الذين حيتاجون محاية خاصة        
 .املؤشرات والبيانات يف صوغ سياسات وبرامج للتنفيذ الفعلي لالتفاقية
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 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

ترحـب اللجنة بتزايد عدد اجلمعيات التابعة للمجتمع املدين يف البلد، وتالحظ مع االرتياح اجلهود اليت                 -١٢٩
غري أن اللجنة تأسف ألن . عالقات بني احلكومة واجملتمع املدين وتعزيز التعاون املتبادلتبذهلا الدولة الطرف إلقامة 

هـذه اجلهود مل تؤد حىت اآلن إىل مشاركة املنظمات غري احلكومية والقطاعات األخرى من اجملتمع املدين بصورة          
 .منتظمة يف تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية

ي يلعبه اجملتمع املدين كشريك يف تنفيذ أحكام االتفاقية مبا يف ذلك فيما             تؤكد اللجنة أمهية الدور الذ     -١٣٠
وتوصي اللجنة  . يـتعلق باحلقوق واحلريات املدنية، وتشجع على التعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية            

 بالنهوض بصفة خاصة الدولة الطرف بأن تعمل على إشراك املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات املعنية
باحلقوق والقطاعات األخرى للمجتمع املدين العاملة مع األطفال ومن أجلهم، بصورة منتظمة يف مجيع مراحل   

وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على التماس التعاون مـن مجيع الرابطات اجلزائرية املعنيـة . تنفيذ االتفاقية 
 .حبقوق الطفل

 النشر والتدريب

ابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر االتفاقية، مثل تنظيم اجتماعات مواضيعية،           ترحـب اللجـنة بالتد     -١٣١
 بالتعاون مع اليونيسيف، ومجع املؤلفات عن محاية حقوق الطفل          ١٩٩٩وإصدار دليل عن حقوق الطفل يف عام        

 الوعي باالتفاقية يف    غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق لقلة       . ٢٠٠٥الـيت نشرهتا املدرسة العليا للقضاة يف عام         
صفوف األطفال واآلباء واألمهات وألن العديد من املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم ال يتلقون التدريب                

 .املناسب فيما يتعلق حبقوق الطفل

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها إلذكاء الوعي، من خالل أمور منها مشاركة وسائل                -١٣٢
ـ    ري التعليم والتدريب بشكل منتظم يف جمال حقوق الطفل جلميع اجملموعات املهنية العاملة مع              اإلعـالم وتوف

األطفـال ومـن أجلهم، وال سيما الربملانيون والقضاة واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو     
املعلمون واملوظفون اخلدمـة املدنـية وعمـال الـبلديات والعاملون يف مؤسسات ومراكز احتجاز أطفال و             

. الصحيون، مبن فيهم علماء النفس، واألخصائيون االجتماعيون والزعماء الدينيون وكذلك األطفال وآباؤهم
وفضالً عن  . وتوصـي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بترمجة االتفاقية إىل لغة األمازيغ وهي متازيغت              

دة التقنية من منظمات منها اليونيسيف واليونسكو       ذلـك، توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتماس املساع         
 .واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

بينما تالحظ اللجنة أن الدستور اجلزائري والقوانني احمللية تستند إىل مبدأ عدم التمييز، فإن القلق يساورها  -١٣٣
ويساور . يذية ملموسة من أجل تعزيز املساواة والتسامح يف اجملتمع        إزاء عدم وجود تدابري وسياسات وبرامج تنف      
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اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز حبكم الواقع الذي تواجهه الفتيات واألطفال املعوقون واألطفال الذين يعيشون               
ع، واألطفال  يف ظـل الفقر واألطفال املولودون خارج إطار الزواج واألطفال املخالفون للقانون وأطفال الشوار             

 .الذين يعيشون يف مناطق ريفية وأطفال الالجئني من الصحراء الغربية

توصـي اللجـنة بـأن تعمل الدولة الطرف على بذل املزيد من اجلهود لضمان متتع مجيع األطفال                   -١٣٤
ن خالل  ، م ٢اخلاضـعني لواليـتها جبميع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز وفقاً ألحكام املادة                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية . التنفيذ الفعال للقوانني القائمة اليت تكفل مبدأ عدم التمييز
فعالة وشاملة للقضاء على التمييز حبكم الواقع أياً كانت األسباب الذي يوجه ضد مجيع اجلماعات الضعيفة                

لصحية وتكافؤ فرص احلصول على التعليم لألطفال       مـن األطفـال، ومنح األولوية للخدمات االجتماعية وا        
 .الذين ينتمون إىل أشد اجلماعات ضعفاً

تطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري                 -١٣٥
ن اعتمدمها يف عام    والربامج ذات الصلة باالتفاقية اليت اضطلعت هبا ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذي            

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع               ٢٠٠١
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة لعام رقم 

 مصاحل الطفل الفضلى

 من االتفاقية، يساور اللجنة ٣ يف املادة يف ما خيص املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى املنصوص عليه -١٣٦
القلـق لعدم منح هذا املبدأ االهتمام الكايف يف التشريعات والسياسات الوطنية وألن هذا املبدأ ال يوضع يف املقام                   

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن      . األول عند اختاذ القرارات املتعلقة باألطفال، مثل القرارات اخلاصة باحلضانة         
 .عي بأمهية هذا املبدأ منخفض يف صفوف السكانالو

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة يف هذا الصدد اليت أبدهتا بعد النظر يف التقرير األويل              -١٣٧
للدولة الطرف وتوصي باختاذ تدابري لبث الوعي باملعىن املقصود من مبدإ مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه عملياً 

وتوصي اللجنة  .  من االتفاقية على النحو الواجب يف تشريعاهتا وإجراءاهتا اإلدارية         ٣س املادة   وضمان انعكا 
الدولة الطرف مبراجعة قوانينها، بعني ناقدة، لضمان أن ينعكس املفهوم األساسي لالتفاقية وهو أن األطفال هم 

صاحل الطفل الفضلى يف املقام     موضوع حقوقهم على النحو الواجب يف التشريعات احمللية وضمان أن توضع م           
 .األول عند اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باألطفال، مبا يف ذلك القرارات اخلاصة باحلضانة

 احلق يف احلياة

ترحـب اللجنة بعملية املصاحلة الوطنية، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف اليت ال تزال حتدث يف         -١٣٨
وتالحظ اللجنة ببالغ القلق، تعرض الفتيات      . ال يزالون يقعون ضحايا هذا العنف     الدولـة الطرف وألن األطفال      

 .للخطر يف ظل أعمال االقتتال الداخلي
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 وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف            ٦يف ضـوء أحكام املادة       -١٣٩
 جلميع األطفال داخل إقليمها، من خالل سياسات        على أن تبذل كل ما يف وسعها لتعزيز محاية احلق يف احلياة           

 .وبرامج وخدمات تستهدف وتكفل محاية هذا احلق

 احترام آراء الطفل

 من الدستور اجلزائري تنصان على حرية الرأي والتعبري، وكذلك ٣٨ و٣٦فيما تالحظ اللجنة أن املادتني  -١٤٠
ورها ألن احترام آراء الطفل ال يزال حمدوداً نظراً         عـلى حـرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي فإن القلق يسا          

وتالحظ اللجنة  . لـلمواقف االجتماعية التقليدية حيال األطفال داخل األسرة ويف املدارس ويف اجملتمع بوجه عام             
 .ببالغ القلق أن ممارسة الطفل حلرية الرأي والتعبري عالنية تتطلب موافقة الوصي عليه

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتيسري احترام آراء        ١٢ يف ضـوء أحكـام املادة      -١٤١
الطفـل ومشاركته يف مجيع األمور اليت تؤثر عليه، وذلك داخل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات                 

 وتوصـي الدولة الطرف بوضع برامج للتدريب على املهارات، يف إطار اجملتمعات احمللية، لصاحل             . واحملـاكم 
املعلمني واملعلمات واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني احملليني لتمكينهم من مساعدة األطفال على اإلعراب            

وتشجع الدولة الطرف أيضاً على . عـن آرائهـم ووجهات نظرهم املستنرية، ووضع هذه اآلراء يف االعتبار        
ياسات وقرارات احملاكم وبرامج    إجـراء مـراجعة منـتظمة ملدى مراعاة آراء الطفل وأثرها على صوغ الس             

 .وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة من منظمات منها اليونيسيف. التنفيذ

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 تسجيل املواليد

تشدد اللجنة على وجوب أن يكون نظام تسجيل املواليد متاحاً على قدم املساواة جلميع اآلباء واألمهات  -١٤٢
ـ   يع أحناء البالد، وتكرر يف هذا الصدد قلقها إزاء أوجه القصور يف نظام تسجيل املواليد بالنسبة لألطفال                 يف مج

 .الذين ينتمون إىل األقليات الرحَّل والذين يعيشون وفقاً ألمناط معيشية رعوية غري مستقرة

ذ نظام فعال لتسجيل     من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفي       ٧ويف ضـوء أحكـام املادة        -١٤٣
املواليد، على أن يكون جماناً يف مجيع مراحله، ويشمل كافة أحناء البالد، واالستعانة بوحدات متحركة لتسجيل 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن . املوالـيد وشّن محالت توعية للوصول إىل أبعد املناطق النائية يف البالد        
وينبغي يف الوقت نفسه . يل املواليد لألطفال املنتمني لألقليات الُرحَّلتعمل على حتسني الوصول إىل نظام تسج

السـماح لألطفـال الذين مل يتم تسجيلهم عند امليالد والذين ال حيملون وثائق رمسية بذلك باحلصول على                  
 .اخلدمات األساسية مثل الصحة والتعليم وهم يف انتظار تسجيلهم على النحو الواجب
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 حرية الدين

 ٢٠٠٢باإلشارة إىل استنتاجات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، أثناء زيارته للجزائر يف عام                 -١٤٤
 من  ١٤واإلعالن التفسريي الذي أبدته الدولة الطرف بشأن املادة         ) E/CN.4/2003/66/Add.1انظـر الوثـيقة     (

وجدان والدين، غري مشمول باالحترام واحلماية      االتفاقية، يساور اللجنة القلق ألن حق الطفل يف حرية الفكر وال          
 .على النحو التام

 من العهد، توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل يف حرية الفكر ١٤يف ضوء أحكام املادة  -١٤٥
والوجـدان والديـن من خالل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز القائم على الدين أو املعتقد                  

وتوصي اللجنة الدولة   . ضـاء علـيها، ومن خالل التشجيع على التسامح الديين واحلوار داخل اجملتمع            والق
 .الطرف بضمان إمكانية حصول األطفال على إعفاء من تلقي التعليم الديين اإللزامي

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ـ    -١٤٦ ومع ذلك، فإن اللجنة . نة أن الدستور اجلزائري، والقانون اجلنائي مثالً حيظران التعذيب  تالحـظ اللج
يساورها قلق بالغ إزاء بعض حاالت تعذيب األطفال أو تعرضهم ملعاملة ال إنسانية ومهينة، املشار إليها يف آخر                  

 .تقارير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

ف على مراجعة تشريعاهتا بغية ضمان محاية األطفال محاية تامة من التعذيب            حتث اللجنة الدولة الطر    -١٤٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حتقيقات يف مجيع حاالت التعذيب وإساءة           . وإسـاءة املعاملة يف اجملتمع    

القانونية معاملة األطفال ومالحقة مرتكبيها وضمان عدم جترمي الطفل الذي تعرض لالعتداء أثناء اإلجراءات              
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف لألطفال الضحايا اخلدمات املناسبة للرعاية والتعايف وإعادة . ومحاية خصوصيته

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها يف تدريب املهنيني العاملني مع األطفال            . االندماج يف اجملتمع  
القانون واألخصائيون االجتماعيون والقضاة واملوظفون     ومـن أجـلهم، مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ          

الصحيون، على حتديد حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
 .واإلبالغ عنها والتصدي هلا

 العقوبة اجلسدية

وعاً يف املرتل، وأهنا وفقاً لدراسة استقصائية       تالحظ اللجنة مع القلق أن العقوبة اجلسدية تعترب أمراً مشر          -١٤٨
وتالحظ اللجنة  .  مقبولة على نطاق واسع يف اجملتمع باعتبارها شكالً من أشكال التأديب           ١٩٩٩أُجريت يف عام    

وعلى الرغم من أن    . أيضـاً مع القلق عدم وجود حظر صريح على العقوبة اجلسدية يف مؤسسات الرعاية البديلة              
 . حمظورة يف املدارس، فإن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق الستمرار استخدامها كتدبري تأدييبالعقوبة اجلسدية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع حيظر صراحة العقوبة اجلسدية داخل املرتل، ويف إطار                -١٤٩
الت لتثقيف وتوعية  الـرعاية الـبديلة العامـة واخلاصة، ويف املدارس ومجيع املؤسسات األخرى، وتنظيم مح             

اجلمهـور حبق الطفل يف احلماية من مجيع أشكال العنف وكذلك التشجيع على اعتماد أشكال تأديبية بديلة                 
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وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني فعالية نظام . تقوم على املشاركة وليس على العنف
غريهم من املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم،        الرصـد لكـي تكفل عدم جتاوز املعلمني واملعلمات أو           

 .لسلطاهتم يف املدارس أو غريها من املؤسسات

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

 من االتفاقية، تذكِّر اللجنة باملبدأ القائل بأن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات ١٨يف ضوء أحكام املادة  -١٥٠
. عن تربية الطفل ومنوه، وبأنه يتعني على الدولة الطرف أن تقدم املساعدة املناسبة للوالدين يف هذا الصددمشتركة 

. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إسناد املسؤولية إىل اآلباء واألمهات ال يتم على قدم املساواة، مبوجب القانون                 
وتالحظ كذلك مع القلق أن األطفال      . املة على الطفل  من ذلك مثالً أن األب وحده ميارس السلطة القانونية الك         

 .لألب" شرعيون"الذين يولدون خارج نطاق الزواج ال يتمتعون بنفس احلقوق، مثل االعتراف بأهنم أطفال 

توصـي اللجنة الدولة الطرف يف أن تنظر يف مراجعة قانون األسرة لضمان أن يكون للمرأة والرجل        -١٥١
، بصرف النظر عن حالتهم الزوجية، وإلغاء التصنيف التمييزي لألطفال بأهنم أطفال           نفس املسؤوليات األبوية  

 ".شرعيون"

 الرعاية املؤسسية والبديلة

وخمتلف " الكفالة"بيـنما تالحظ اللجنة توفري الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من البيئة األسرية، مثل               -١٥٢
بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن األشكال غري الرمسية للرعاية          أشـكال الرعاية املؤسسية، فإن اللجنة تشعر        

أصبح أكثر  " الكفالة"وتالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن نظام        . البديلة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين     
 . البديلةشيوعاً يف اخلارج، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن اللوائح اليت تنظم هذا الشكل من الرعاية

كوسيلة للرعاية البديلة هبدف " الكفالة"توصي اللجنة الدولة الطرف أن تستمر يف دعم وتعزيز نظام      -١٥٣
وتؤكد أن نظام   . احلد من احلاجة إىل اللجوء إىل إيداع األطفال املنفصلني عن والديهم يف مؤسسات الرعاية             

 الطفل، مبا يف ذلك احلق يف عدم التمييز، وإعمال ينبغي أال يؤثر بأي شكل من األشكال على حقوق" الكفالة"
وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف على النحو املناسب، األشكال غري الرمسية . هذه احلقوق فعلياً

للـرعاية البديلة، وأن تقوم جبمع البيانات اليت تسمح بتصنيف هذه املمارسة، تبعاً لنوع اجلنس، وأن تتخذ                 
 .زمة لضمان احترام حقوق الطفل احتراماً تاماًالتدابري الال

توصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن تزايد اللجوء إىل نظام الكفالة يف                 -١٥٤
 .اخلارج والتحقق من أن ذلك ال يتم إال مبصلحة الطفل الفضلى، مع االحترام التام حلقوق الطفل
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 إىل اخلارج وعدم عودهتمنقل األطفال بصفة غري مشروعة 

يساور اللجنة بالغ القلق إزاء صعوبة تنفيذ القرارات القضائية فيما خيص احلضانة وحقوق الزيارة لألطفال  -١٥٥
وتعرب كذلك عن قلقها ألن اختطاف األطفال أصبح ظاهرة . اجلزائريني الذين يعيش أحد والديهم خارج اجلزائر

 .حاالت الزواج املختلطمنتشرة بصفة خاصة بني األطفال يف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل كافة اجلهود الالزمة ملنع ومكافحة نقل األطفال غري املشروع                -١٥٦
. وعدم إعادهتم إىل البلد وضمان التنفيذ الصحيح والعاجل للقرارات القضائية املتعلقة حبقوق احلضانة والزيارة

ار والتشاور مع البلدان املعنية، وال سيما البلدان اليت وقَّعت معها           وتوصي كذلك الدولة الطرف بتعزيز احلو     
الدولة الطرف اتفاقاً بشأن حقوق احلضانة أو الزيارة، وبالتصديق على اتفاقية الهاي املعنية باجلوانب املدنية               

 .١٩٨٠الختطاف األطفال على الصعيد الدويل لعام 

 العنف واإليذاء وسوء املعاملة واإلمهال

بينما تالحظ اللجنة مع التقدير صوغ استراتيجية وطنية ملكافحة االعتداء على األطفال، فإهنا تعرب عن                -١٥٧
أسـفها الشـديد لعدم كفاية التدابري املتخذة يف الدولة الطرف ملعاجلة املشكلة اخلطرية املتمثلة يف االعتداء على                  

دم قيام اهليئات الطبية واملسؤولة عن اخلدمات       واللجـنة يساورها القلق إزاء ع     . األطفـال وإسـاءة معاملـتهم     
وفضالً عن  . االجتماعية والسلطات القانونية باإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال وعدم التنسيق فيما بينها            

ذلـك، تالحظ اللجنة مع القلق أن املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، ال يتلقون التدريب الكايف لتحديد                  
وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أنه      . االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم واإلبالغ عنها والتصدي هلا        حاالت  

نظراً للممارسات واملعايري التقليدية السائدة وهي ما تسمى باملشاكل العائلية، فإن االعتداء على األطفال وإساءة               
 الضيق، أمراً خاصاً باألسرة وال يتم إبالغ السلطات عنه إال           معاملتهم وتعرضهم لالعتداء يف املرتل، ُيعترب، باملعىن      

 .يف حاالت نادرة للغاية

 من االتفاقية، واألحكام األخرى ذات الصلة باالتفاقية وتوصيات اللجنة      ١٩يف ضـوء أحكام املادة       -١٥٨
 ٨٦٦ ، الفقرة CRC/C/100(املعـتمدة يف أيامهـا املخصصـة للمناقشـة العامـة بشأن األطفال والعنف               

 :، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي)٧٤٥-٧٠١، الفقرات CRC/C/111و

اختاذ تدابري تشريعية فعالة حلظر مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي ضد األطفال،              )أ( 
 مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي داخل األسرة؛

ألطفال واالعتداء عليهم، ووضع    إجـراء دراسة لتقييم طبيعة ونطاق حاالت إساءة معاملة ا          )ب( 
 مؤشرات وصياغة سياسات وبرامج ملعاجلة هذه املشكلة؛

وضـع وتنفيذ نظام فعال لتحديد حاالت االعتـداء علـى األطفـال وإسـاءة معاملتهم             )ج( 
 واإلبالغ عنه؛
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علمات تدريب اآلباء واألمهات واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، مثل املعلمني وامل            )د( 
واملوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني واملهنيني الصحيني واألخصائيني االجتماعيني والقضاة، على حتديد حاالت     

 االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم، واإلبالغ عنها والتصدي هلا؛

تدخل إرساء إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذلك ال              )ه( 
عند الضرورة، ومالحقة املسؤولني عن إساءة املعاملة، وضمان عدم جترمي الطفل الذي تعرض لالعتداء أثناء               

 اإلجراءات القانونية ومحاية خصوصيته؛

ضـمان وصول مجيع األطفال ضحايا العنف واإليذاء إىل الرعاية وإسداء املشورة واملساعدة           )و( 
 الندماج يف اجملتمع؛العالجية من أجل التعايف وإعادة ا

القيام حبمالت للتوعية يشارك فيها األطفال أنفسهم مشاركة نشطة، بغية منع مجيع أشكال              )ز( 
العـنف ضـد األطفال ومكافحة االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، بقصد تغيري مواقف                 

 اجلمهور واملمارسات الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛

 .ماس املساعدة من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةالت )ح( 

ويف سـياق دراسـة األمني العام عن مسألة العنف املوجه ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة الذي                  -١٥٩
أرسـل إىل احلكومـات، تعـترف اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت أرسلتها الدولة الطرف على هذا                  

شاركتها يف املشاورة اإلقليمية للشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت عقدت يف مصر يف الفترة من               االستبيان وم 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هذه املشاورة اإلقليمية    . ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٧

 أشكال االعتداء البدين أو كأداة الختاذ إجراءات، بالشراكة مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل من مجيع
اجلنسـي أو النفسـي الكتساب الزخم الالزم لتنفيذ إجراءات ملموسة، وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع                

 .حدوث مثل هذه األشكال من العنف واالعتداء والتصدي هلا

  خدمات الصحة األساسية والرعاية -٥

 األطفال املعوقون

ظر التمييز ضد األطفال املعوقني واجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطرف على الرغم من احلكم الذي حي -١٦٠
لتقدمي الدعم إىل أولئك األطفال من خالل تدابري الرعاية احلكومية، مبا يف ذلك املساعدة املباشرة وغري املباشرة،                 

ع القلق أن تكافؤ الفرص لألطفال      وتالحظ اللجنة م  . فإن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار التمييز حبكم الواقع        
املعوقـني يتعرض للخطر نظراً إلمكانية وصوهلم احملدودة إىل املباين العامة واملرافق احلكومية ووسائل النقل العام،                
وألن الوصم االجتماعي واملخاوف والتصورات اخلاطئة احمليطة بأوجه اإلعاقة ال تزال قوية يف اجملتمع مما يؤدي إىل 

 .إبعادهمهتميشهم و
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قرار اجلمعية العامة (يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألطفال املعوقني  -١٦١
انظر (والتوصـيات الـيت اعـتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة ملسألة حقوق األطفال املعوقني                ) ٤٨/٩٦

CRC/C/69(تدابري الالزمة من أجل، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع ال: 

مـنع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وضمان إتاحة فرص متساوية أمامهم              )أ( 
للمشاركة بالكامل يف مجيع جماالت احلياة من خالل تنفيذ القوانني احمللية ذات الصلة وإدراج اجلوانب املتعلقة 

  الوطين ذات الصلة؛باإلعاقة يف مجيع عمليات وضع السياسات والتخطيط

مجـع البيانات اإلحصائية الكافية عن األطفال املعوقني واستخدام البيانات املفصلة يف وضع              )ب( 
السياسـات والربامج لتعزيز تكافؤ الفرص املتاحة أمامهم يف اجملتمع، مع إيالء اهتمام خاص للمعوقني الذين                

 يعيشون يف أقصى املناطق النائية يف البلد؛

حة الفرص لألطفال املعوقني للوصول إىل اخلدمات االجتماعية والصحية املناسبة والتعليم           إتا )ج( 
 اجليد النوعية وكذلك إىل البيئة املادية واملعلومات ووسائل االتصال؛

إذكاء الوعي باألمور املتعلقة باألطفال املعوقني، مبا يف ذلك حقوقهم واحتياجاهتم وإمكاناهتم             )د( 
غيري املواقف السلبية واملعتقدات اخلاطئة والتحيزات ضد األطفال املعوقني من خالل القيام            اخلاصـة، بغـية ت    

 حبمالت لإلعالم اجلماهريي ودعمها؛

ضمان تدريب املهنيني العاملني مع األطفال املعوقني ومن أجلهم، مثل العاملني الطبيني وشبه               )ه( 
 .يني االجتماعيني، تدريباً كافياًالطبيني واملوظفني املعنيني، واملعلمني واألخصائ

وفضـالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص حلقوق وأوضاع األطفال                -١٦٢
 .٢٠٠٩-١٩٩٩املعوقني يف سياق العقد األفريقي لألشخاص املعوقني 

 الصحة واخلدمات الصحية

بينما ترحب اللجنة باعتماد .  اجملانية جلميع املواطننيتشيد باللجنة الدولة الطرف لتوفريها الرعاية الصحية -١٦٣
هبدف احلد من  ٢٠٠٨-٢٠٠٥لربنامج وطين ملا قبل الوالدة للفترة    ،  ٢٠٠٥أبريل  /الدولـة الطـرف، يف نيسان     

 يف املائة، فإهنا تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدالت الوفيات لدى الرضَّع             ٥٠وفـيات املواليد واألمهات بنسبة      
وفضـالً عن ذلك، ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض اللجوء إىل الرضاعة الطبيعية حصراً وإزاء                . مهـات واأل

اخنفاض عدد مستشفيات األطفال الرّضع اليت تشجع على الرضاعة الطبيعية، وإزاء استمرار سوء تغذية األطفال،               
كون كبرية للغاية، بني املناطق الريفية واملناطق       وال سـيما يف املـناطق الريفية، وأوجه التفاوت، اليت غالباً ما ت            

 .احلضرية فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٦٤

ضـمان ختصـيص املـوارد الكافية لقطاع الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة               )أ( 
  منها؛٢٤ و٦ و٤قية تنفيذاً تاماً، وال سيما املواد لتحسني الوضع الصحي لألطفال، بغية تنفيذ االتفا

الربنامج الوطين ملا قبل الوالدة     اعتماد ما يلزم من تدابري تشريعية وإدارية ومالية، بغية تنفيذ            )ب( 
كما .  يف املائة  ٥٠ تنفـيذاً تاماً من أجل احلد من وفيات املواليد واألمهات بنسبة             ٢٠٠٨-٢٠٠٥للفـترة   

دابري الكفيلة بضمان الوصول إىل اخلدمات واملرافق الصحية اجليدة النوعية يف مرحليت ما قبل توصي بتنفيذ الت
الـوالدة وما بعدها مبا يف ذلك تدريب القابالت واملساعدات التقليديات يف الوالدة، مع إيالء اهتمام خاص                 

 للمناطق الريفية يف البالد؛

ة ملدة ستة أشهر بعد الوالدة، وإضافة غذاء    التشـجيع على الرضاعة الطبيعية بصورة حصري       )ج( 
مناسب للرضع، بعد ذلك، واختاذ تدابري لتحسني الوضع التغذوي لألطفال من خالل التثقيف والتشجيع على 

 ممارسات التغذية الصحية؛ 

تيسـري وصـول األمهات واألطفال األكرب واملتكافئ يف مجيع مناطق البالد خلدمات الصحة               )د( 
 دة النوعية من أجل وضع حد ألوجه التفاوت يف تقدمي الرعاية الصحية بني خمتلف املناطق؛األولية اجلي

مواصـلة التعاون والتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات منها منظمة الصحة                )ه( 
 .العاملية واليونيسيف

 صحة املراهقني

ف للتصدي للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، بالتعاون  فيما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطر        -١٦٥
مع املنظمات الدولية، مثل صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك               

 اإليدز، واليونيسيف، فإن القلق يساورها إزاء وصول املراهقني واملراهقات        /املعـين بفريوس نقص املناعة البشري     
ويف ظل . احملدود للتثقيف واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية وكذلك إزاء عدم كفاية التثقيف اجلنسي يف املدارس

هـذه األوضـاع فإن اللجنة ترحب جبميع التدابري اجلديدة اليت تستهدف الشباب والشابات، مثل إنشاء مركز                 
اح أن الدولة الطرف أجنزت خطتها االستراتيجية وتالحظ اللجنة مع االرتي. كمشروع رائد يف العاصمة" الشباب"

، وأن حاالت اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشري ال تزال قليلة ٢٠٠٦-٢٠٠٣الوطنية املتعلقة باإليدز للفترة 
وفيما خيص اآلثار الناجتة عن الفترة الطويلة للعنف السياسي الذي ساد يف اجلزائر، تالحظ  . يف الدولـة الطـرف    

 االرتياح جهود الدولة الطرف لتلبية احتياجات األطفال املصابني بصدمات نفسية، وذلك مثالً من          اللجـنة مـع   
وعلى الرغم من اخلطوات املتخذة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة           . خالل تنفيذ برنامج وطين للصحة العقلية     

 .معدالت حاالت االنتحار يف صفوف املراهقني

عن صحة املراهقني والتنمية يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، ) ٢٠٠٣(٤العام رقم   مع مراعاة التعليق     -١٦٦
توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للنهوض بصحة املراهقني، مبا يف ذلك التثقيف يف جمايل اجلنس                 
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 تراعي  والصـحة اإلجنابـية يف املـدارس، وتزويد املراهقني واملراهقات خبدمات إسداء املشورة السرية اليت              
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ املزيد من . احتياجات الشباب وخبدمات الرعاية الصحية

اجلهـود، من الزاويتني املالية والبشرية، حلماية املراهقني مـن املشاكل املتعلقـة بالصحـة النفسية وتقدمي              
 .الرعاية إليهم

 مستوى املعيشة

بعض التقدم قد أُحِرز يف حتسني املؤشرات االجتماعية وبأن الدولة الطرف اختذت تدابري تالحظ اللجنة أن  -١٦٧
لـلحد من أثر الفقر على السكان وحتقيق منو اقتصادي مطرد وذلك مثالً من خالل تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية                   

مج مثل برنامج األشغال العامة     وعلى الرغم من وجود برا    . الريفـية والزراعية واخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية      
الكثيفة العمالة، وإعانة التضامن املوحدة وبرنامج التنمية اجملتمعية من أجل مكافحة الفقر وخمتلف أشكال التهميش 
واالسـتبعاد االجـتماعي، فال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مستويات معيشة األطفال، ال سيما فـي                 

 .املناطق الريفية

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧ ضوء أحكام املادة يف -١٦٨

اختاذ تدابري فعالة لرفع مستوى املعيشة يف صفوف السكان، وال سيما سكان املناطق الريفية               )أ( 
الذيـن يعيشـون يف ظل الفقر، وذلك من خالل أمور منها تنفيذ اخلطط الوطنية املشار إليها أعاله وبرامج                   

 اركة اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك من خالل مشاركة األطفال؛مش

 النظر يف إعداد استراتيجية للحد من الفقر مع تركيز خاص على األطفال الضعفاء وأسرهم؛ )ب( 

 .تعزيز جهودها لتقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل األطفال احملرومني وأسرهم )ج( 

 لثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية وا-٦

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

 سنة، مبن فيهم األطفال غري ١٦ و٦ترحب اللجنة بأنه حيق جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني  -١٦٩
وفيما تالحظ اللجنة مع االرتياح زيادة معدالت       . اجلزائـريني، احلصول على تعليم إلزامي وجماين دون أي متييز         

لقـراءة والكـتابة بوجه عام يف صفوف الشباب، فإن القلق يساورها ألن معدالت القراءة والكتابة يف صفوف                  ا
 .البنات ال تتواكب مع التزايد يف معدالت القراءة والكتابة يف صفوف البنني

دارس اإلعدادية،  وحتيط اللجنة علماً بالرعاية املقدمة يف مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم الذي تقدمه امل             -١٧٠
وبينما تالحظ اللجنة أن إمجايل معدل االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي قد         . وريـاض األطفـال ودور احلضانة     

تـزايد، فإهنا تشعر بالقلق ألنه ال يلتحق بالتعليم ما قبل االبتدائي، وال سيما يف املناطق الريفية، سوى عدد قليل                    
 .جداً من األطفال
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ئ اللجنة الدولة الطرف على جهودها لزيادة االلتحاق بالتعليم االبتدائي، فإن القلق يساورها             وفـيما هتن   -١٧١
وتالحظ اللجنة مع   . إزاء أوجـه الـتفاوت يف معدالت االلتحاق فيما بني الواليات وارتفاع معدالت الرسوب             

نة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة وفضالً عن ذلك، حتيط اللج. االرتياح ازدياد معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي
 ١٥الطرف لتعزيز التعليم التقين واملهين وذلك مثالً من خالل حماولة الوصول إىل األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

لكن اللجنة تأسف النعدام املعلومات عن خدمات       . عامـاً والذين ال يستوفون شروط االلتحاق بالتعليم الثانوي        
 .ي والتدريب املهين املتاحة لألطفال احملرومني من التعليم خارج القطاع الرمسيالتعليم غري الرمس

وتالحـظ اللجنة مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي ألوجه التفاوت بني اجلنسني يف                 -١٧٢
، وإلغاء  ٢٠٠٢-١٩٩٠ برنامج حملو األمية يف صفوف النساء والفتيات      التعليم، وذلك من خالل أمور منها تنفيذ        

غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء االستنتاجات اليت توصلت إليها عملية             . رسوم املدارس الداخلية للفتيات   
التحلـيل فيما بني الواليات واليت تكشف النقاب عن استمرار وجود أوجه تفاوت بني اجلنسني يف إمجايل معدل                  

 .التحاق الفتيات

صول أطفال البدو الرحَّل، إىل تعليم جيد النوعية، تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة اليت              وفيما يتعلق بو   -١٧٣
قدمـتها بعـد الـنظر يف التقرير األويل للدولة الطرف وتعرب عن أسفها ألن التقرير الدوري الثاين ال يتضمن                    

رة على تلبية االحتياجات    وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن الدولة الطرف غري قاد        . معلومـات عـن هذا املوضوع     
 .التعليمية ألطفال البدو الرحَّل

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية ملا يلي -١٧٤

زيـادة االعـتماد املرصودة يف امليزانية واإلعانات احلكومية وبرامج املساعدة لصاحل أطفال              )أ( 
  أجل ضمان تكافؤ فرص وصوهلم إىل التعليم على مجيع املستويات؛األسر احملدودة الدخل من

االنـتهاء من اإلصالح اجلاري يف نظام التعليم، مبا يف ذلك مراجعة املناهج التعليمية وطرق                )ب( 
التعلـيم بغية حتسني نوعية التعليم واملواد التعليمية؛ ويرجى من الدولة الطرف تقدمي معلومات مستوفاة عن                

 صالح هذه يف تقريرها الدوري املقبل املقدم إىل اللجنة؛عملية اإل

إتاحـة سبل الوصول للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة لكل طفل، مبا يف ذلك أطفال األسر        )ج( 
الفقـرية واألسـر اليت تعيش يف املناطق الريفية وبث الوعي يف صفوف اآلباء واألمهات بشأن فرص ومنافع                  

 قبل الدراسة والطفولة املبكرة؛التعليم يف مرحليت ما 

القيام على وجـه السرعة باعتمـاد تدابري فعالة للحد، من معدالت الرسوب فـي مرحلة              )د( 
 التعليم االبتدائي؛

اختـاذ تدابري فعالة للتصدي ألوجه التفاوت بني اجلنسني يف التعليم، وذلك مثالً من خالل                 )ه( 
 النساء والفتيات وصياغة واعتماد استراتيجية للتعليم قائمة على         توسـيع نطاق برامج حمو األمية يف صفوف       

 نوع اجلنس، مبا يف ذلك برامج للمنح الدراسية لصاحل الفتيات الاليت تعشَن يف املناطق الريفية؛
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توفـري مـزيد من املرافق لدورات التدريب املهنية اليت تقوم على االحتياجات والتعليم غري              )و( 
 ك لألطفال الذين مل ُيكملوا التعليم االبتدائي أو الثانوي؛الرمسي، مبا يف ذل

إتاحة فرص التعليم اجليد النوعية ألطفال البدو الرحَّل، من خالل مناذج التعليم املرنة، مثل               )ز( 
 املدارس املتنقلة وبرامج التعلم عن بعد؛

كوميـة للنهوض  التعـاون مع منظمات منهـا اليونسكو واليونيسيف واملنظمـات غري احل         )ح( 
 .بقطاع التعليم

 أهداف التعليم

تعـرب اللجـنة عن قلق بالغ إزاء استنتاجات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، خالل زيارته                   -١٧٥
، وال سيما القول إن املعلمني كانوا يعلمون        )E/CN.4/2003/66/Add.1انظر الوثيقة   (،  ٢٠٠٢لـلجزائر يف عام     
يفية رجم الزانية والقول إن املناهج الدراسية تعطي صورة مشوَّهة لتاريخ اجلزائر وصورة مهينة              صغار األطفال ك  

لـلمرأة، وأنـه يـتم تشـجيع التالميذ على ازدراء األديان األخرى، اليت يشار إليها بوصفها أديان املستوطنني                  
كن لألطفال التحدث حبرية يف     ويف الوقـت نفسـه، أعربت اللجنة عن مساور قلقها ألنه ال مي            . االسـتعماريني 

 .الصفوف الدراسية وطرح أسئلة عن اإلسالم خشية أن يصنفوا يف زمرة املشاغبني

بشأن أهداف التعليم وتوصية املقرر اخلاص املعين حبرية   ) ٢٠٠١(١يف ضوء تعليق اللجنة العام، رقم        -١٧٦
دراسية هبدف غرس قيم التسامح واحترام      الديـن أو املعتقد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة املناهج ال          

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية لبناء قدرات املعلمني ورفع مستوى وعيهم         . اآلخـرين فيها  
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تدرج يف عملية إصالح نظام             . ومسؤوليتهم يف هذا الصدد   

 . يين واحلوار بني خمتلف األديان واملعتقداتالتعليم مسألة تعزيز التسامح الد

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

تالحـظ اللجنة ببالغ القلق استمرار أعمال االمتثال احمللية أن البلد اليت ذهب ضحيتها املدنيون مبن فيهم            -١٧٧
التمتع متتعاً تاماً حبقهم يف احلياة والبقاء والنمو نظراً األطفال، يف الدولة الطرف وأن عدم قدرة العديد من األطفال 

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل توقع ومل تصدق على الربوتوكول           . ألعمـال االقتـتال وما ختلفه من آثار       
ن وفيما تشيد اللجنة مع التقدير، بأ     . االختـياري امللحق باالتفاقية بشأن اشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة         

 عاماً، فإهنا تالحظ مع القلق أن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي غري             ١٩احلد األدىن لسن التجنيد اإللزامي هو       
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء . واضـح سـواء يف القـوات املسـلحة أو يف القوات شبه العسكرية غري النظامية             

سكرية موالية للحكومـة وفـي مجاعات  عاماً فـي قوات شبه ع  ١٨االدعـاءات بتجنـيد أشخاص دون سن        
 . سياسية مسلحة
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 وغريمها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف            ٣٩ و ٣٨يف ضـوء املادتني      -١٧٨
عـلى أن تكفـل محاية مجيع األطفال الذين شاركوا بصورة مباشرة وغري مباشرة يف الرتاع املسلح وأن توفر               

وا يف الرتاع املسلح وأصيبوا بصدمات من جرائه، قدراً كافياً من املساعدة واملشورة حىت لألطفال الذين شارك
 مع املنظمات الوطنية    نيتسـىن إعادة تأهيلهم وتعافيهم جسدياً ونفسياً واندماجهم يف اجملتمع، وذلك بالتعاو           

  .والدولية غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة مثل اليونيسيف

 ئوناألطفال الالج

يساور اللجنة بالغ القلق إزاء األوضاع والظروف الصعبة اليت يعيش فيها أطفال الصحراء الغربية الالجئني  -١٧٩
وفيما يتعلق بتوزيع األغذية واملياه وغريمها من اخلدمات        . الذيـن يقيمون يف خميمات الالجئني يف الدولة الطرف        
ال يعتمدون اعتماداً كلياً على وكاالت اإلغاثة وإنه رغم         األساسـية، تالحـظ اللجنة مع القلق أن هؤالء األطف         

اجلهود املستمرة اليت تبذهلا املفوضية السامية لشؤون الالجئني وبرنامج الغذاء العاملي وغريمها من الوكاالت، هناك   
لعائلية بني  وترحب اللجنة بالربنامج املشترك للزيارات ا     . صعوبات يف تقدمي املساعدة الكافية إىل أولئك األطفال       

الجـئي املخيمات يف اجلزائر وجمتمعات الالجئني الذين تنحدر أصوهلم إىل الصحراء الغربية، والذي اشتركت يف                
رعايته الدولة الطرف وحكومة املغرب وجبهة البوليساريو والذي قامت بتنفيذه املفوضية السامية لشؤون الالجئني 

  .الغربيةوبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء 

 وغريها من األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف   ٢٢يف ضوء أحكام املادة      -١٨٠
بـأن تـتخذ مجيع التدابري املمكنة لضمان تقدمي احلماية والرعاية الكاملتني، وكذلك الوصول إىل اخلدمات                

ء الغربية الذين يعيشون يف خميمات الالجئني يف        الصحية واالجتماعية والتعليم، لألطفال الالجئني من الصحرا      
 .اجلزائر، وبأن تواصل يف هذا الصدد التعاون مع منظمات من بينها اليونيسيف وبرنامج الغذاء العاملي

 االستغالل االقتصادي

بالقلق ألن فيما تعرب اللجنة عن تقديرها ملختلف التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإهنا تشعر  -١٨١
أبريل / نيسان ٢١ الصادر يف    ١١-٩٠القانون رقم   (وحظر العمل اخلطر    )  عاماً ١٦(احلـد األدىن لسـن العمل       

 ).مثل الزراعة واخلدمة املرتلية(ال ينطبقان على األطفال العاملني يف القطاع غري الرمسي ) ١٩٩٠

 : الطرف مبا يلي من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة٣٢وفقاً ألحكام املادة  -١٨٢

مواصـلة اختاذ تدابري فعالة ملنع استغالل األطفال اقتصادياً، وال سيما يف القطاع غري الرمسي      )أ( 
الـذي تنتشر فيه هذه الظاهرة، وذلك مـن خالل أمـور منهـا وضع برامج خاصة تستهدف مكافحـة                

 عمل األطفال؛

طفال، مبا يف ذلك العمل غري النظامي، تدعيم أركان دائرة تفتيش العمل لرصد حجم عمل األ )ب( 
 من خالل توفري ما يلزم من موارد بشرية ومالية وتدريب؛ و
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 .التماس املساعدة من منظمة العمل الدولية واليونيسيف )ج( 

 أطفال الشوارع

 وهي أن األطفال    ٢٠٠١حتـيط اللجـنة علماً باالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة أُجريت يف عام               -١٨٣
 االقتصادية مثل رداءة املسكن، والبطالة والفقر واملشاكل        -حون أطفال شوارع بسبب املشاكل االجتماعية       يصب

األسـرية مثل العنف واإليذاء يف املرتل، كما تشعر بالقلق ألن األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع مل ُتعاجل           
ء اإلمكانية احملدودة لوصول أطفال الشوارع إىل ما        وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزا      . على النحو الكايف  

 .يكفي من غذاء وكساء وسكن وخدمات اجتماعية وصحية وتعليم وتعرضهم لالستغالل االقتصادي واجلنسي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الفعالة من أجل -١٨٤

الشوارع أنفسهم واملنظمات غري    وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة يشارك فيها بنشاط أطفال          )أ( 
احلكومية وكذلك املهنيون املختصون من أجل التصدي لألسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع، هبدف احلد 

 منها ومنع حدوثها؛

 تعزيز وتيسري مجع مشل أطفال الشوارع بأسرهم، عندما يكون ذلك ملصلحة الطفل الفضلى؛ )ب( 

ىل املربني املدربني على التعامل معهم وتزويدهم مبا يكفي من ضمان وصول أطفال الشوارع ا     )ج( 
غذاء وكساء ومأوى وخدمات اجتماعية وصحية وفرص للتعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على               
املهارات احلياتية، بغية دعم منوهم الكامل؛ وتزويدهم مبا يكفي من محاية ومساعدة وخدمات التعايف وإعادة               

 ج يف اجملتمع؛االندما

الـتعاون مع منظمات غري حكومية تعمل مع أطفال الشوارع وألجلهم، ودعمها، ومواصلة              )د( 
 .التعاون مع اليونيسيف

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

شأن تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن بغاء األطفال يف تزايد وبأن الصبيان شأهنم  -١٨٥
. البـنات الذين يعملون كبائعني أو مراسلني أو خدم يف املرتل، يتعرضون أيضاً بصفة خاصة لالستغالل اجلنسي                

وتالحـظ اللجنة مع القلق التقارير اليت تفيد االجتار باألطفال وبأن اجلزائر أصبحت بلد عبور لالجتار بني أفريقيا               
دم وجود إطار قانوين حمدد حلماية األطفال من االجتار ولعدم          وتشعر اللجنة باألسف الشديد لع    . وأوروبا الغربية 

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انعدام البيانات اإلحصائية عن االجتار . كفاية التدابري ملنع هذه الظاهرة والقضاء عليها
 .وانعدام خدمات التعايف وإعادة التأهيل الالزمة للضحايا األطفال

 وغريها من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة           ٣٥ و ٣٤  يف ضـوء أحكام املادتني     -١٨٦
 :الطرف باختاذ تدابري على وجه االستعجال للقيام مبا يلي
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وضـع إطار قانوين حمدد ملنع ومحاية األطفال من االجتار ألغراض جنسية وغريها من أغراض              )أ( 
حمددة مبوجب القانون احمللي بشكل يتمشى مع التعريف        بوصفها جرمية جنائية    " االجتار"االسـتغالل وتعريف    

الـوارد يف الـربوتوكول املتعلق حبماية وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، امللحق                
 باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود؛

هلم جنسياً وضمان استخدام مجيع البيانات      مجـع البـيانات عـن االجتار باألطفال واستغال         )ب( 
 واملؤشرات لصياغة السياسات والربامج واملشاريع ورصدها وتقييمها؛

ضمان إجراء التحقيقات بشأن مجيع حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم ومالحقة  )ج( 
 بة؛مرتكبيها قضائياً وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً لإلجراءات القانونية الواج

ضمان عدم جترمي ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار وتوفري خدمات وبرامج مناسبة لتعافيهم       )د( 
 وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

السعي إىل وضع اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف وبرامج تعاون ثنائية ومتعددة األطراف مع   )ه( 
 جتار هبم؛بلدان املنشأ وبلدان العبور ملنع بيع األطفال واال

بث الوعي لدى اجلمهور عن خماطر االجتار باألطفال، وتدريب املهنيني العاملني مع األطفال              )و( 
 ومن أجلهم، وكذلك عامة اجلمهور، بغرض التصدي لالجتار باألطفال؛

ختصـيص املوارد البشرية واملالية الكافية هلذا اجملال، وفقاً إلعالن وجدول العمل، وااللتزام              )ز( 
عاملي املعتمدين فـي املؤمترين العامليني ملكافحـة االستغالل اجلنسي لألطفـال اللذين عقـدا فـي عامـي ال

 ؛٢٠٠١ و١٩٩٦

 .التماس التعاون من منظمات منها املنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية )ح( 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

 بغرض إدراج ممارسة وفهم حقوق الطفل       املعهد الدويل للقضاة  وترحب اللجنة بالشراكة بني اليونيسيف       -١٨٧
وُتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا       . واملعـايري الدولـية لقضاء األحداث يف النظام القانوين اجلزائري         

الدولة الطرف لتحسني إدارة شؤون قضاء األحداث، وذلك مثالً من خالل وضع إجراءات خاصة لألشخاص دون 
غري أن اللجنة تالحظ بقلق بالغ .  الثامنة عشرة، مبا يف ذلك إنشاء أقسام خاصة بقضاء األحداث داخل احملاكمسن

 ٢٠ و١٠ عاماً بالسجن ملدة تتراوح ما بني ١٣أنه جيوز مبوجب القانون إصدار حكم على طفل ال يتجاوز عمره 
قضاة متخصصني يف قضاء األحداث وإزاء عدم       وفضالً عن ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود           . سنة

تدريـب منـتظم للمهنيني، وإزاء اإلمكانيات احملدودة املتاحة ملرافق احتجاز األحداث، وكذلك حالتها السيئة،               
واإلمكانـيات احملدودة املتاحة لألحداث أثناء االحتجاز للوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى وإىل خدمات التعايف     

 . يف اجملتمع، بعد إطالق سراحهموإعادة االندماج



CRC/C/153 
Page 45 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث،              -١٨٨
 من االتفاقية، وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل معايري ٣٩ و٤٠ و٣٧وال سيما املواد 

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح    ) قواعد بيجني (ة قضاء األحداث    األمـم املـتحدة الدنـيا إلدار      
وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم، مع مراعاة التوصيات ) مبادئ الرياض(األحداث 

 ).٢٣٨-٢٠٣، الفقرات CRC/C/46(اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة املتعلقة بقضاء األحداث 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة مبا يلي -١٨٩

وضـع وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة مثل أوامر اخلدمة اجملتمعية وعمليات التدخُّل من               )أ( 
 أجل استعادة العدالة بغية ضمان عدم استخدام احلرمان من احلرية إال كتدبري أخري؛

 ذلك مثالً وقف تنفيذ أحكام احملاكم، وإطالق السراح املبكر،          اختـاذ الـتدابري الالزمة من      )ب( 
 لضمان أن يتم احلرمان من احلرية ألقصر فترة زمنية ممكنة؛

 عاماً ١٨ و١٣تعديل األحكام القائمة املتعلقة بسجن األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني  )ج( 
ـان أن تكون مدة احلرمان مـن احلريـة أقصر واحلد من أقصى فترات السجن املعمول هبا حالياً بغيـة ضم 

 مدة ممكنة؛

مواصـلة تعزيـز نوعية وتوفر احملاكم املخصصة لألحداث وقضاة األحداث، واملسؤولني يف              )د( 
 قوات الشرطة والدفاع، وذلك من خالل التدريب املنتظم للمهنيني؛

نونية واىل آليات مستقلة    ضمان وصول األشخاص دون سن الثامنة عشرة إىل املساعدة القا           )ه( 
 وفعالة لتقدمي الشكاوى؛

الـتماس املسـاعدة وغريها من سبل التعاون من منظمات منها مكتب األمم املتحدة املعين                )و( 
 .باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونيسيف

 األطفال املنتمون إىل أقليات

لومات يف التقرير بشأن امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا املتعلقة باحلقوق          تأسـف اللجنة لعدم ورود مع      -١٩٠
وتالحظ اللجنة أنه، وفقاً    .  من االتفاقية فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل أقليات        ٣٠املكفولـة مبوجـب املـادة       

غري أن القلق يساورها ألن     ". اإلسالم والعروبة واألمازيغية  "للدستور اجلزائري، تستند اهلوية اجلزائرية إىل مفاهيم        
القوانني والسياسات احمللية املعمول هبا ال تكفل صون وتعزيز هوية أطفال األمازيغ، مبا يف ذلك حقهم يف استخدام 

 .لغتهم اخلاصة

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها حلماية           ٣٠يف ضوء أحكام املادة      -١٩١
طفال األمازيغ وحقوقهم، مبا يف ذلك ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية للتعليم بلغة             وتعزيـز هويـة أ    

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي مزيد من          . األمـازيغ وهـي التمازيغـت يف املدارس       
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 املتعلقة باألطفال املنتمني  من االتفاقية٣٠املعلومات املفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن تنفيذ أحكام املادة 
 .إىل أقليات

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

توصي اللجنة الدولية الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني  -١٩٢
 .اك األطفال يف النـزاعات املسلحةببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وباشتر

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، من               -١٩٣
إىل و) الربملان(خـالل أمـور منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء واجلمعية العمومية الوطنية وجملس األمة              

 .الواليات والبلديات، عند االقتضاء، للنظر فيها واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا على النحو الواجب

 النشر

توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بنشر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة               -١٩٤
 اعتمدهتا اللجنة، وإتاحتها على نطاق واسع       اليت) املالحظات اخلتامية (الطـرف والتوصيات ذات الصلة هبا       

على عامة اجلمهور، ومنظمات اجملتمع ) على أال يقتصر عليها(بلغـات البلد، مبا يف ذلك من خالل اإلنترنت      
 .املدين ومجاعات الشباب واجلماعات املهنية واألطفال، بغية حفز املناقشة والوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

 ادم التقرير الق-١٠

يف ضوء التوصية املتعلقة بوترية اإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة واملشار إليها يف تقرير اللجنة عن دورهتا  -١٩٥
تشدد اللجنة على أمهية ممارسة اإلبالغ على حنو يتوافق توافقاً تاماً مع            ) CRC/C/114(التاسـعة والعشرين    

ليات الدولة الطرف إزاء األطفال تقتضيه االتفاقية، وهو ومثة جانب هام ملسؤو.  من االتفاقية٤٤أحكام املادة 
ويف هذا الصدد، فإن . ضمان إتاحة فرص منتظمة أمام جلنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز لتنفيذ االتفاقية

لدول وتدرك اللجنة أن بعض ا    . قيام الدولة الطرف باإلبالغ املنتظم ويف الوقت احملدد، يعترب أمراً بالغ األمهية           
وكتدبري استثنائي، وبغية مساعدة . األطراف تواجه صعوبات يف تقدمي التقارير يف املوعد احملدد وبصورة منتظمة

الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بتقدمي التقارير لكي متتثل امتثاالً تاماً ألحكام االتفاقية، فإن                
مايو / أيار١٥ريها الثالث والرابع يف تقرير موحَّد، يف موعد أقصاه          اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي تقري      

انظر الوثيقة  ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز حجم التقرير      . ، وهو آخر موعد لتقدمي التقرير الرابع      ٢٠١٠
CRC/C/118 .(       وتـتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بعد ذلك، تقريراً كل مخس سنوات على النحو

 .ص عليه يف االتفاقيةاملنصو
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 أوغندا:  للجنة حقوق الطفلاخلتامية املالحظات

    ١٠٥٨يف جلستيها   ) CRC/C/65/Add.33 (أوغندانظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من           -١٩٦
، واعتمدت، يف جلستها ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥املعقودتـني يف  ) 1059 وCRC/C/SR.1058انظـر    (١٠٥٩و

١٠٨٠) CRC/C/SR.1080 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، كما ترحب بالردود اخلطية املفصلة على                -١٩٧
ليل، مما أفضى إىل فهم واضح حلالة وتثين على ما متيزت به من نقد ذايت وحت). CRC/C/Q/UGA/2(قائمة املسائل 

 .األطفال يف الدولة الطرف

ويشجع اللجنة احلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي ميثل عدة                 -١٩٨
 .قطاعات وهي ترحب بردود الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات اليت تقدمت هبا خالل النقاش

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية يف الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها -١٩٩

والذي يتمشى مع   )  الطفل بالئحة سابقاً   يعرفالذي كان    (٢٠٠٠ قانون الطفل يف عام      اعتماد )أ( 
 اتفاقية حقوق الطفل؛

 حيدِّد السن الدنيا لتجنيد األشخاص يف       الذي قـانون قوات الدفاع الشعبية ألوغندا،        عـتماد ا )ب( 
 ؛ عاما١٨ًالقوات املسلحة ب  

     املستضعفني لصاحل اليتامى وغريهم من األطفال       للتدخل الربناجمية االستراتيجية الوطنية     اخلطـة  )ج( 
)٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠٠٥/٢٠٠٦.( 

 إىل يهدف الوجود امليداين ملفوضية حقوق اإلنسان الذي إقامةقدير قرب استكمال  مع التاللجنة وتالحظ -٢٠٠
 .  وخباصة يف مشال أوغندااإلنسان،تعزيز قدرة الدولة الطرف على االستجابة الحتياجاهتا يف جمال حقوق 

 :اإلنسان أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اللجنة وترحب -٢٠١

 لاستغالبغاء األطفال و  بيع األطفال و  ب املتعلقان حقوق الطفل    تفاقيةال االختياريان   الربوتوكوالن )أ( 
راك األطفال يف النـزاعات املسلحة يف  تشوبا ٢٠٠٢يناير  / يف كـانون الـثاين     ،اإلباحـية يف املـواد    األطفـال   

 ؛٢٠٠٢يونيه /حزيران
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ـ  )ب(  مارس / األدىن لسن االستخدام، يف آذار     باحلد املتعلقة   ١٣٨م  ة رق ي منظمة العمل الدول   تااتفاقي
 /ي حزيران ـ األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، ف       عمل حبظر أسوأ أشكال     ة املتعلق ١٨٢، ورقم   ٢٠٠٣
 ؛٢٠٠١يونيه 

 عام  املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، يفاأللغام حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل  اتفاقية )ج( 
 ؛١٩٩٩

 ؛٢٠٠٢ يف عام الدولية، روما األساسي للمحكمة اجلنائية نظام )د( 

 أفريقية والشعوب، املتعلق بإنشاء حمكمة      اإلنسان حلقوق   األفريقي اإلضايف للميثاق    الربوتوكول  )ه( 
 ؛٢٠٠١يف عام والشعوب حلقوق اإلنسان 

 .٢٠٠٣يوليه / وأفراد أسرهم، يف متوزيناملهاجر الدولية حلماية حقوق مجيع العمال االتفاقية )و( 

  والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقيةالعوامل - جيم

 اليتوق  إعمـال احلق ي  ـي مشال أوغندا قد أثّر سلباً ف      ـفالصراع الذي طال أمده      أن   اللجنة تالحـظ  -٢٠٢
 .تكفلها االتفاقية

  القلق الرئيسية والتوصياتدواعي - دال

 ةلعام التنفيذ اتدابري -١

  عامةمالحظة

غري أهنا  . أوغندا الدائر يف مشال     للصراع لتحقيق تسوية سلمية     اً باجلهود املبذولة حالي   اللجـنة  تعـترف  -٢٠٣
ستخدامهم كجنود  ال خطف األطفال     منها أمورملة  جل يف أطفال أوغندا نتيجة      للصراعتالحظ األثر السليب جداً     

 .وتشريدهم أيضاً

 للصراع الطرف على مواصلة تعزيز جهودها واإلسراع فيها بغية وضع حد             الدولة اللجـنة  حتـثُّ  -٢٠٤
 واألمن الالزمني اإلنسانيةاملساعدة توفري ، مبـا يشـمل طلب املساعدة من األمم املتحدة، وتعزيز      املـتطاول 

 .لألطفال يف خميمات املشردين داخلياً

 للجنة السابقة التوصيات

انظر (ضاً من الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها           بع أن مـع االرتياح     اللجـنة  تالحـظ  -٢٠٥
CRC/C/15/Add.80 (            وسياسات تشريعيةبعد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف عوجلت عن طريق تدابري  .

فال، اجلنود األطو وعمالة األطفال، ،املواليدبيد أن التوصيات املتعلقة بعدة مسائل منها ختصيص املوارد، وتسجيل 
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وتشري اللجنة إىل أن هذه الشواغل      .  من املتابعة   بالقدر الكايف  ال حتظى ن وقضاء األحداث    وواألطفـال الالجـئ   
 . يف هذه الوثيقةجديدوالتوصيات ترد من 

 من تلك   بعد الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة ما مل يتم تنفيذه              اللجـنة  حتـث  -٢٠٦
 ةوافيمتابعة  ولتوفري الطرف، للدولةيف املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير األويل التوصـيات الـواردة    

 .املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاينهذه  يف الواردة لتوصياتل

 التشريعات

ني احمللية  القوانمواءمة بعض التقدم يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل  حققت الدولة الطرفتالحظ اللجنة أن -٢٠٧
 مراجعة  عدم إجراء  إزاء تشعر بالقلق    تزال ال    غري أهنا  على سبيل املثال يف جمال قضاء األحداث،      ومـع االتفاقية،    

 . للتشريعات وشاملةمنهجية

ويف هذا  . االتفاقية الدولة الطرف بتعزيز جهودها جلعل قوانينها احمللية تتفق متاماً مع            اللجنة توصـي  -٢٠٨
 املوارد الالزمة حمددة وأن تقدم إليها توجيهات القانوينصالح اإل للجنة توفرولة الطرف أن الصدد، ينبغي للد

 يف القوانني واألنظمة التدابري الالزمة لكفالة تنفيذ باختاذكما توصي اللجنة الدولة الطرف . هامهامب لالضطالع
 . فعالحنوجمال حقوق الطفل على 

 التنسيق

 الدستور، التقرير احلكومي املتعلق بتعديل يف تهيكلة اجمللس الوطين للطفل أُدرج أن إعادة اللجنة تالحظ -٢٠٩
 التأخري إزاء أن اللجنة تشعر بالقلق بيد. املعنية بشؤون الطفلهبدف االستعاضة عن اجمللس باهليئة الوطنية األوغندية 

 ، االتفاقية اليت تتضمنها  احلقوق   عمالإلهود املبذولة   يعوق اجل  أن   ميكنالذي تشهده عملية إعادة اهليكلة، والذي       
 . التنسيقحمكمعلى حنو 

 كفالة بأن تسرع الدولة الطرف يف عملية إعادة هيكلة اجمللس الوطين للطفل بغية              اللجـنة  توصـي  -٢١٠
) ٢٠٠٣(٥ العام رقم تعليقهاوحتيل اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل  . التنفـيذ الكـامل لالتفاقية    

بأن توفر  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      . الطفلبري العامة املتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق       بشـأن الـتدا   
 املوارد البشرية واملالية ،، فور إنشائهااملعنية بشؤون الطفل األوغندية الوطنيةلهيئة لالوطين للطفل وللمجلس 
 من  واحمللي الوطين   ين على الصعيد  نفذة امل  مبا يف ذلك التنسيق الفّعال لألنشطة      واليتها،لالضطالع ب الكافـية   

 .أجل تنفيذ االتفاقية

  العمل الوطنيةخطة

اليت تشري إىل إحراز تقدم هام يف حتقيق أهداف برنامج العمل الوطين لصاحل              باملعلومات   اللجنة ترحـب  -٢١١
إجراء مراجعة وحتديث   بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم          ). برنامج العمل الوطين  (الطفـل يف أوغندا     

 عن دورة الصادرة"  صاحل لألطفالعامل "املعنونةلربنامج العمل الوطين بغية إدماج أهداف الوثيقة اخلتامية منتظمني 
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 إىلأدى  مما   عدم ختصيص موارد كافية      إزاءكما تشعر بالقلق    ). ٢٠٠٢(  املعنية بالطفل   االستثنائية العامةجلمعية  ا
متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشريتعلقة بفريوس نقص املناعة املاملشاكل  وإزاء تأثري عدم حتقيق نتائج مستدامة

 . برنامج العمل الوطينتنفيذيف املستمر منذ فترة طويلة تأثرياً سلبياً  املسلح الصراعو

ة  لتنفيذ االتفاقية، مع مراعا    اً جديد اًالدولة الطرف برنامج عمل وطني    بـأن تضع     اللجـنة  توصـي  -٢١٢
 . على النحو الكامللتنفيذه املوارد الالزمة وإتاحة ،"ألطفالل صاحل عامل" الواردة يف األهداف

  املستقلالرصد

 رصد جمال حلقوق اإلنسان يف ة الذي أجنزته اللجنة األوغنديالرائع تالحظ العمل اللجنةعلى الرغم من أن  -٢١٣
وتشعر بالقلق  . األطفالم وجود إدارة حمددة ُتعىن حبقوق       عدإزاء  ال تزال قلقة    فإهنا  انـتهاكات حقوق اإلنسان،     

 .املؤسسة إىل قدر كاف من املوارد البشرية وخمصصات امليزانية افتقار إزاءأيضاً 

 منفصلةالدولة الطرف داخل اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان إدارة أو آلية بأن تنشئ  اللجنة توصي -٢١٤
 ينبغي أن توفر هلا املوارد البشرية كما. د مستقل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلإلجراء رصتتمتع باخلربة الالزمة 

ويف .  والتحقيق فيها   انتهاكات حقوقهم  بشأن أو بامسهم تلقي الشكاوى الواردة من األطفال      لواملالية الالزمة   
سات الوطنية  بشأن املؤس ) ٢٠٠٢(٢ تعليقها العام رقم     إىل اللجنة انتباه الدولة الطرف      توجههـذا الصدد،    
 .حلقوق اإلنسان

 لألطفال املخصصة املوارد

وأنه أمكن التخفيف بشكل كبري     لنمو االقتصادي املرتفع نسبياً يف الدولة الطرف        ا معدل   اللجنة تالحظ -٢١٥
 قلة  ءإزا ال تزال تشعر بالقلق       اللجنة  أن بيد بالديون، إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة        يفمـن الديون    

 .حقوق الطفلوتعزيز  لالستجابة لألولويات الوطنية واحمللية حلماية كفايتهااملوارد املخصصة لألطفال وعدم 

 امليزانيةالعتمادات   األولوية   إيالء من االتفاقية، حتثُّ اللجنة الدولة الطرف على         ٤ املادة   ضـوء  يف -٢١٦
 احملليكتب  لتمويل عمل امل   ، املثال سبيلعلى  ولي،   على الصعيدين الوطين واحمل    هتاألطفال وزياد املخصصـة ل  

 املستويات، وخباصة العناية حبماية حقوق األطفال مجيع حقوق الطفل على إعمالللمراقبة والرعاية، بغية كفالة 
 املصابني بفريوس نقص    أو/ املتأثرين و   املعوقني، واألطفال   األطفال  مبا يشمل  الضعيفةالذين ينتمون إىل الفئات     

 واألطفال الذين يعيشون يف يعانون من الفقر، املناعة املكتسب، واألطفال الذين  نقصمتالزمة  /اعة البشري املن
 .نائيةال ناطقامل

  البياناتمجع

 خالل السنوات القليلة املاضية يف      ملحوظاً تقدماً   سّجلت تالحظ أن الدولة الطرف      للجنةلـئن كانت ا    -٢١٧
 بتطوير أوغندا لإلحصاء    مكتب كلّفهاشمل إنشاء منظمة شبه مستقلة      مـع البيانات، مبا ي    اخلـاص جب   نظامهـا 
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ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل جلمع البيانات على صعيدي القرية            فإهنـا   إحصـاءات الـبلد،     
 . وحتليلهاتوحيدها بغيةقاطعة  املىلإواملقاطعة الفرعية وإحالتها 

 التقدماصلة تعزيز نظام مجع البيانات املصنفة كأساس لتقييم          الدولة الطرف على مو    اللجنة تشـجع  -٢١٨
 توصي اللجنة الدولة    كما. عمـال حقوق الطفل واملساعدة على وضع سياسات لتنفيذ االتفاقية         إاحملـرز يف    

 ).اليونيسيف( للطفولة املتحدةالطرف بالتماس املساعدة التقنية من منظمات مثل منظمة األمم 

 والتوعية هبا عليها يبوالتدر االتفاقية نشر

 تطويرمنها،  وسائل   ملةجب ، مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف نشر االتفاقية          اللجنة تـنوه  -٢١٩
 مزيداً من التقدم حتقق أنه على الدولة الطرف أن تعتقد أن اللجنة ال تزال بيد.  حلقوق الطفلللدعوةوتوزيع مواد 

 . الطفل لدى األطفال والكبار، وخباصة يف املناطق الريفيةوبقانونة يف جمال التوعية باالتفاقي

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة التعريف بأحكام االتفاقية على نطاق واسع               -٢٢٠
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدريب بصورة وافية          . وفهـم الكبار واألطفال على السواء هلا      

ية بني مجيع الفئات املهنية العاملة من أجل األطفال ومعهم، ال سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون،              ومنهج
، واملوظفون الصحّيون واملرشدون االجتماعيون املناطق الريفية واملناطق النائيةواملعلمون، مبن فيهم املعلمون يف 

 يف جمال حقوق    التثقيفدرج  ُيتوصي اللجنة بأن     ويف هذا الصدد،     .والعـاملون يف مؤسسات رعاية األطفال     
 .التعليم مستويات يف كافةسية الرمسية ااإلنسان يف املناهج الدر

 املدين مع اجملتمع التعاون

لكنها ترى ضرورة ملواصلة  املنظمات غري احلكومية يف إعداد تقرير الدولة الطرف، مشاركة اللجنة وتقدر -٢٢١
 . وتنفيذهاالطفلاتفاقية حقوق جمال تدعيم  يف ،صة دور املنظمات غري احلكومية اجملتمع املدين، وخباتعزيز

 مبا املدين، تشجيع املشاركة النشطة واإلجيابية واملنتظمة للمجتمع       بزيادة الدولة الطرف    اللجنة توصي -٢٢٢
 يف متابعة    مشاركتها أمور، مجلة   ويشمل ذلك يف  حقوق الطفل،   تعزيز   املنظمات غري احلكومية، يف      يف ذلـك  

من الدعم لشبكة املنظمات غري ممكن  قدر الطرف بتقدمي أقصى  الدولةكما توصي   . املالحظات اخلتامية للجنة  
 . يف جمال حقوق الطفلالعاملةاحلكومية األوغندية 

  الطفلتعريف -٢

  الزواجسن

 وقانونوارد يف الدستور،    مع تعريف الطفل ال   تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتفاق خمتلف قوانني الزواج           -٢٢٣
 .الطفل واالتفاقية
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بأن تفرض بالكامل احلد األقصى لسن الزواج املنصوص عليه يف           الدولـة الطرف     اللجـنة  توصـي  -٢٢٤
 تعجيل الدولة الطرف     اللجنة كما توصي .  الزواج لكل من الذكور واإلناث     أشكالالتشـريعات على مجيع     

 أيضاً بأن   الطرفوتوصي الدولة   . القانوينإلصالح  لنة األوغندية    اللج هتضطلع ب الذي   الزواج   قوانني إصالح
 األثر السليب للزواج املبكر والقسري،      تتناولالزعماء التقليديني احملليني،    بني  تـنظم محالت توعية، وخباصة      

 .الفتياتعلى وخباصة 

  العامةاملبادئ -٣

  التمييزعدم

 األصل  أوتمييز على أساس اجلنس، أو العرق، أو اللون،          أن الدستور األوغندي حيظر ال     اللجنة تالحـظ  -٢٢٥
كما .  أو الرأي السياسي   االجتماعي، االقتصادي أو    املركز، أو املعتقد، أو الدين، أو       ليالقباالنتماء  اإلثـين، أو    

ة  أن اللجن  بيد.  واحد  الفرص اليت ستُنشأ خالل عام     تكافؤ جلنةترحـب اللجنة باملعلومات اليت قدمها الوفد عن         
ـ   الفتيات،من الناحية العملية ضد فئات معينة من األطفال، وخباصة          التمييز  ممارسة   استمرار إزاءعر بـالقلق    تش

املصابون أو /املتأثرون و واألطفال الالجئون،واألطفال املعوقون، واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال 
 .سابقاً وأطفال باتوااألطفال اجلنود  وملكتسب،امتالزمة نقص املناعة /بفريوس نقص املناعة البشري

الفرص،  تكافؤ التعجيل بإنشاء جلنة يف ذلك الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة، مبا اللجنة حتث -٢٢٦
 من ٢ عدم التمييز واالمتثال للمادة مبدأ التطبيق العملي لألحكام الدستورية والقانونية اليت تكفل ضمانبغية 
فة على ي الفئات الضع  مجيع شاملة للقضاء على التمييز ضد       استراتيجيةقـية امتـثاالً كـامالً، واعتماد        االتفا

 .اختالف أسبابه

وتطلـب اللجـنة أن تـدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري التايل معلومات حمددة عن التدابري              -٢٢٧
وق الطفل، ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل      والـربامج اليت تضطلع هبا الدولة الطرف، فيما يتصل باتفاقية حق          

اللذيـن اعـتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١تعصب يف عام 

  والنمووالبقاء يف احلياة احلق

 انتهاك  وهو يف مقاطعيت موكونو وكايونغا،      ُيمارس ببالغ القلق أن تقدمي األطفال قرباناً        اللجنة تالحـظ  -٢٢٨
 . للطفلة األساسيوقلحقلصارخ 

 : الدولة الطرف مبا يلياللجنة توصي -٢٢٩

 احمللي؛ممارسة تقدمي األطفال قرباناً على الصعيد حتديداً  تشريعية مالئمة ُتحظر تدابري اعتماد )أ( 

  إبالغ السلطات عن األشخاص الذين يقدمون األطفال قرباناً، ومقاضاهتم؛تأمني مواصلة )ب( 
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 تثقيفية عن طريق احلكومات احمللية بشأن املمارسات الثقافية السلبية، وخباصة           محالت تنظيم )ج( 
 . املقاطعات املعنيةيف

  آراء األطفالاحترام

 من خالل  األطفال،   آراء مبدأ احترام    لتطبيقذهلا الدولة الطرف     مع التقدير باجلهود اليت تب     اللجنة تـنوه  -٢٣٠
كما يبدو  حتد  اليتالتقليدية املواقف اجملتمعية إزاءال تزال تشعر بالقلق غري أهنا ، ، على سبيل املثال    األطفال منتدى

 . إطار األسرةيف أو احملاكممن تعبري األطفال عن آرائهم حبرية يف املدارس، أو يف 

 داخل الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان مراعاة آراء األطفال على النحو الواجب              اللجنة صـي تو -٢٣١
 . من االتفاقية١٢ وفقاً للمادة ،األطر املتصلة باألطفال اإلدارية وغريها من يف األطراألسرة، ويف املدارس، واحملاكم و

  واحلريات املدنيةاحلقوق -٤

  املواليدتسجيل

 ألن عدداً   القلق مع التقدير أن الوفد شدد على أمهية تسجيل املواليد، غري أهنا تشعر ببالغ               جنةالل تالحظ -٢٣٢
 . يف مرحلة الحقةال عند الوالدة وال يسجلونكبرياً من األطفال 

 لضمان التدابري وضع ومواصلة من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ٧ املادة  ضوء يف -٢٣٣
 تسجيل املواليد    تيسري  منها وسائل وذلك جبملة    ، األطفال املولودين داخل األراضي الوطنية     تسـجيل مجـيع   

كما .  الريفية والنائية ويف خميمات املشردين داخلياًاملناطقة، وخباصة يف نقلوحدات متواستخدام جماناً وإتاحته 
 .جلوا إىل حد اآلن على املبادرة إىل تسجيل األطفال الذين مل يسالطرفحتث اللجنة الدولة 

 اجلسدية العقوبة

 التعليم، يف املدارس مبوجب تعميم صادر عن وزارة         اجلسدية علماً حبظر العقوبة     لئن كانت اللجنة حتيط    -٢٣٤
 وممارستها اجلسدية عقوبةال إزاء استمرار قبولال تزال تشعر بالقلق فإهنا ويف النظام القضائي مبوجب قانون الطفل، 

 . من املؤسساتوغريهااخل األسرة على نطاق واسع د

 مجيع يف حظراً صرحياً مبوجب القانون اجلسدية الدولة الطرف حبظر مجيع أشكال العقوبة اللجنة توصي -٢٣٥
كما توصي  .  تنفيذاً فعاالً   احلظر  وتنفيذ قوانني  البديلة، مبا فيها األسرة واملدارس ومراكز رعاية الطفل         األطر،

 لكفالة اللجوء إىل أشكال تأديب بديلة مبا ينسجم مع كرامة الطفل            توعيةت  الدولـة الطـرف بتنظيم محال     
 .٢٨املادة  من ٢الفقرة  ألحكام االتفاقية، وباخلصوص وفقاًواإلنسانية 

  األسرية والرعاية البديلةالبيئة -٥

 الوالدين رعاية من احملرومون األطفال

 املناعة املكتسب   نقصمتالزمة  /ريوس نقص املناعة البشري   فانتشار    ريأثت إزاء ببالغ القلق    اللجنة تشـعر  -٢٣٦
وإضافة إىل  .  الرعاية البديلة هلم   توفريإىل   احلاجة   وإزاءاألطفال الذين فقدوا أحد أبويهم أو كليهما        على  ) اإليدز(
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م األطفال البلد وغريها من املشاكل حتروالصراع الذي يشهده  منها، الوقايةذلك، فإن الفقر، واألمراض اليت ميكن 
 .سريةاألبيئة الأو / واألبويةمن الرعاية 

 لصاحل اليتامى وغريهم من للتدخل الدولة الطرف بتعزيز خطتها االستراتيجية الوطنية اللجنة توصيو -٢٣٧
 بصفة ،توصي اللجنةو.  فعالها على حنو وتنفيذ٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠٠٥/٢٠٠٦للفترة  األطفال املستضعفني

 : منها،ديد التركيز على مجلة أمور الدولة الطرف بتش،خاصة

 املناعةبفريوس نقص   املتأثرة   األسراألسر الضعيفة، مثل    اخلاصة بأطفال    ةالفعال الدعمبرامج   )أ( 
  من الفقر؛تعاينمتالزمة نقص املناعة املكتسب، واألسر الوحيدة الوالد واألسر اليت /البشري

 اليت واألسر اإليدز بسبب أبواهم قضىطفال الذين اليت ترعى األاملوسعة  لألسر الفعال الدعم )ب( 
 ل؛اطفأيعيلها 

، أبويهم رعايةاحملرومني من العيش يف     لألطفال   للرعاية البديلة    ةشكال األسري األ ودعم تعزيز )ج( 
 . يف املؤسساتاللجوء إىل الرعايةتقليل بغية 

 وإمهاله معاملة الطفل إساءة

 الطرف على لدولةلالردود اخلطية املعلومات الواردة يف اليت تلقتها، مبا فيها  علماً باملعلومات اللجنة حتيط -٢٣٨
كما تشعر بالقلق   . يف أربع مناطق رئيسية   املُبلغ عنها    وإمهاهلم، بشأن حاالت إساءة معاملة األطفال       املسائلقائمة  

 .سرةإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم داخل األملنع ومكافحة من عدم وجود سياسة شاملة 

 : الدولة الطرف مبا يلياللجنة توصي -٢٣٩

  الالزمة ملنع إساءة معاملة الطفل وإمهاله؛التدابري اختاذ )أ( 

  اإلجراءات القائمة، وضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛إىل إضافة )ب( 

 . معاملة األطفال تثقيفية عامة وقائية تتناول اآلثار السلبية إلساءةمحالت تنظيم )ج( 

 إىل  املوجه دراسة األمني العام املتعمقة عن قضية العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة              إطار ويف -٢٤٠
 الطرف على هذا االستبيان     الدولةاحلكومـات، تـنوه اللجـنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت تلقتها من              

 املعقودة يف جنوب أفريقيا يف الفترة من ، األفريقيجلنوبواأفريقيا لشرق  اإلقليمية ةومشـاركتها يف املشاور  
 اإلقليمية  ة اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم نتائج تلك املشاور        وتوصي. ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ٢٠ إىل   ١٨

 أو  البدينكفالة محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف         لمع اجملتمع املدين،    بالشراكة   جراءاتاإلكأداة الختاذ   
 حمددة زمنياً ملنع ذلك العنف      ،االقتضاءملموسة، وعند   وخللق زخم الختاذ إجراءات     و املعـنوي،    اجلنسـي أ  

 .وإساءة املعاملة والتصدي هلما
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 ة والرعايةالصحة األساسيخدمات  -٦

  املعوقوناألطفال

الرعاية  دابريت اليت تبذهلا الدولة الطرف لدعم األطفال املعوقني من خالل           املتواصلة اجلهود   من بالـرغم  -٢٤١
وتالحظ .  بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلياللجنةمبا فيها املساعدة املباشرة وغري املباشرة، تشعر احملددة اهلدف، 

للمباين العامة،  حبق األطفال املعوقني يف التمتع بتكافؤ الفرص، مثل عدم تيسر وصوهلم            مـع القلق اخلطر احملدق      
 اليت حتيط   اخلاطئةنقل العام، وأن الوصمة االجتماعية، وأشكال اخلوف واملفاهيم          ال ووسائطاحلكومية  واخلدمات  

 إزاء  هاقلقعن   تعربكما  .  هؤالء األطفال  وتغريببأشكال اإلعاقة ال تزال قوية يف اجملتمع مما يؤدي إىل هتميش            
 .يةاملناطق النائيف  الذين يعيشون يف الريف واألطفالاحلرمان املزدوج الذي يعاين منه 

 )٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني       املوحدةضـوء القواعـد       يف -٢٤٢
) CRC/C/69 انظر الوثيقة  (املعوقنيوالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة حلقوق األطفال           

 :حقيق ما يليالالزمة لت التدابريتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع 

 الفرص  متتعهم بتكافؤ  وضمان مجـيع أشـكال التمييز ضد األطفال املعوقني          وحظـر  مـنع  )أ( 
 يف مجيع  اإلعاقةاجلوانب املتصلة ب  يف مجيع جماالت احلياة، بتنفيذ القوانني الوطنية وإدراج         التامة  ومشـاركتهم   
 ؛ يف هذا اجملالالسياسات والتخطيط الوطينعمليات وضع 

 وبرامج سياسات وضع عن األطفال املعوقني واستخدامها يف       املفصلة اإلحصائية   البيانات مجع )ب( 
 البلد؛أقاصي  يف الفرص يف اجملتمع، مع إيالء عناية خاصة لألطفال الذي يعيشون لتعزيز تكافؤ

 املعوقني من احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة، والتعليم          األطفال متكـني  )ج( 
  والبيئة املادية واإلعالم واالتصال؛يداجل

باألطفال املعوقني، مبا يشمل حقوقهم، واحتياجاهتم اخلاصة وإمكاناهتم، بغية         الوعي   تعزيـز  )د( 
 باملبادرة إىل تنظيم    املعوقنيمظاهر التحيز السائدة ضد األطفال      اخلاطئة و واملعتقدات   املواقف السلبية،    تغـيري 

 ا؛محالت إعالمية عامة ودعمه

العاملني مع األطفال املعوقني ولصاحلهم، مثل العاملني       الكايف للمهنيني    تدريبتوفري ال  ضمان  )ه( 
 . واملرشدين االجتماعينيواملعلمنيواجملاالت ذات الصلة وقطاع الطب املساعد  الطيب القطاعيف 

 ووضع األطفال املعوقني  عناية خاصة حلقوقإيالء إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وإضافة -٢٤٣
 .٢٠٠٩-١٩٩٩ للمعوقنييف إطار العقد األفريقي 
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 الصحية دماتالصحة واخل

وفيات عدد ال وختفيض خمتلفة لتطوير الرعاية الصحية األساسية    تدابريمن   الدولة الطرف    هاختذتمما   رغمبال -٢٤٤
وهي من  الصحية داخل الدولة الطرف، ألطفالاع واألطفال، ال تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء حالة      الرضَّمن  

، بصفة  ويساور اللجنة بالغ القلق   ). ١٣٢الفقرة  ( كما ورد يف التقرير      الصحراء،يف أفريقيا جنوب    أسوأ احلاالت   
تشعر  كما.  ال تزال مرتفعة جداًع، واألطفال دون سن اخلامسة واألمهاتالرضَّمن وفيات خاصة، ألن معدالت ال

على وقف النمو ت سوء التغذية، ونقص التغذية وتفشيو املالريا، وانتشار التحصنياجع مستويات  تربـالقلق إزاء    
 اخلطط والسياسات والربامج   ا تواجهه اليتتحديات  ال إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . األطفالنطـاق واسـع بني      

كما . واملالية املوارد البشرية ارها إىلافتق الطرف لتحسني احلالة الصحية، وخباصة بسبب الدولةبدأهتا احلالية، اليت 
اً شديداً بني خمتلف مناطق     ـتفاوتاملتاحـة  ة  ـصحيالرعاية  الخدمات  تفاوت نوعية   تشـعر اللجنة بالقلق إزاء      

 .الدولة الطرف

حتسني الرعاية  الالزمة لتعزيز براجمها الرامية إىل       التدابري اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع        توصـي  -٢٤٥
عدالت مل دعم الربامج باملوارد الكافية وإيالء عناية خاصة وعاجلة          منها،جبملـة وسائل    ية، وذلـك    الصـح 

 .األمراض املعدية واملالرياوحالة التغذية ومكافحة  التلقيح، وجرعاتالوفيات، 

 )اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشري نقص املناعة فريوس

األساسية املتمثلة يف االمتناع، والوفاء، واستعمال الرفال، لكنها تشعر    تيجية  ستراالباحتـيط اللجنة علماً      -٢٤٦
متالزمة نقص املناعة املكتسب، يظل     / معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري      تراجعنه بالرغم من    بـالقلق أل  
متالزمة نقص /لبشري ااملناعة لإلصابة بفريوس نقص    يتعّرضون بشدة  بلغن سن اإلجناب     اللوايت والنساء   األطفـال 

الختبار اخلضوع لللفريوسات التراجعية، ووال تتوافر للجميع فرص احلصول على العقاقري املضادة املناعة املكتسب 
 .وتلقي املشورة

اإليدز وحقوق  /بشأن فريوس نقص املناعة البشري    ) ٢٠٠٣(٣باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم        -٢٤٧
لدولية املتعلقة بفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة          الطفـل، واملبادئ التوجيهية ا    

 :الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي

اإليدز، بوسائل مثل محالت    /تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري         )أ( 
 اإليدز؛/ة البشريالتوعية، ومنع التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناع

اإليدز /تأمني التنفيذ الكامل والفعال لسياسة شاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري            )ب( 
 تتضمن مجيع التدابري الوقائية، وتكامل خمتلف النهج املتبعة بشأن خمتلف الشرائح العمرية؛

، دون موافقة اآلباء ضمان سبل احلصول على املشورة السرية اليت تراعي خصوصيات الطفل  )ج( 
 كلما طلب الطفل احلصول على هذه املشورة؛
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 مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة من األم إىل الطفل؛ )د( 

الـتماس املساعدة الدولية من هيئات منها برنامج األمم املتحدة املعين مبتالزمة نقص املناعة                )ه( 
 .واليونيسيف) يدزاإل(املكتسب 

  املراهقنيصحة

تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء عدم منح اهتمام كاف لقضايا صحة املراهقني، مبا يف ذلك مشاكل النمو                 -٢٤٨
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء احلالة اخلاصة للفتيات، بالنظر مثالً، . والصحة العقلية واإلجنابية وتعاطي مواد اإلدمان

 .اج املبكر واحلمل املبكر، الذي ميكن أن يؤثر سلباً يف صحتهنإىل ارتفاع نسبة الزو

بشأن صحة ومنو   ) ٢٠٠٣(٤توصـي اللجـنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم              -٢٤٩
 : املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، مبا يلي

ملراهقني وأن تستخدم هذه    أن تعد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق املشاكل الصحية لدى ا           )أ( 
الدراسـة، مبشاركة املراهقني الكاملة، كأساس لوضع سياسات وبرامج صحية للمراهقني، مع التركيز بوجه              
خاص على الوقاية من حاالت احلمل املبكر، واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وال سيما من خالل التثقيف 

 يف جمال الصحة اإلجنابية؛

مـات املشورة املتعلقة بالصحة العقلية واليت تراعي املراهقني وأن تروج هلذه            أن تعـزز خد    )ب( 
 .اخلدمات وتتيح السبل حلصول املراهقني عليها

 رةاضالتقليدية ال مارساتامل

 التناسليةتشويه األعضاء للتصدي ملمارسة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بمع التقدير علماً  اللجنة حتيط -٢٥٠
إزاء  ةقلقتظل بيد أن اللجنة    . للسكانمع صندوق األمم املتحدة     بالتعاون  عدد من الربامج    ها وضع   مبا في لإلناث،  
.  على نطاق واسع يف الدولة الطرفلإلناث واستمرار ممارسته تشويه األعضاء التناسلية صراحة القانون عدم حظر

 .منها الزواج املبكروخرى، األ لضارةاتقليدية المارسات امل إزاء استمرار هاقلقعن  اللجنة تعربكما 

ظيم نوتلإلناث ظر تشويه األعضاء التناسلية حت تشريعية اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري توصي -٢٥١
 بصحة األطفال  الضارة وغريها من املمارسات التقليدية      املمارسةهذه   توعـية ملكافحـة واستئصال       تمحـال 

ملزاويل هذه املمارسات  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج توعية . وخباصة الفتياتومنوهم،وبقائهم 
، والعمل مع األسرة الضارة عن املمارسات واإلثناءولعامة اجلمهور بغية التشجيع على تغيري املواقف التقليدية 

دريب، عند  بتوفري إعادة الت  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . والدينينيوالـزعماء التقلـيديني     املوسـعة   
 . رزق بديلةمواردودعم جهودهم إلجياد االقتضاء، ملزاويل هذه املمارسات 
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  املعيشةمستوى

 على للقضاء العمل وخطة (VISION 2005) علماً باعتماد إطار استراتيجي للتنمية الوطنية اللجنة حتيط -٢٥٢
ر على نطاق واسع يف الدولة الطرف،       انتشار الفق القلق إزاء   بالغ  بيد أنه يساور اللجنة     . ٢٠١٧-١٩٩٧الفقـر   

وخباصة يف مشال أوغندا، وإزاء وجود عدد ضخم من األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا 
 .يف ذلك فرص احلصول على الغذاء وعلى مياه الشرب النظيفة وعلى مساكن ودورات مياه مالئمة

 من االتفاقية، بتعزيز جهودها الرامية إىل       ٢٧، وفقاً للمادة    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم       -٢٥٣
توفري الدعم واملساعدة املادية، مع التركيز باخلصوص على أشد األسر معاناة من التهميش واحلرمان، وعلى               

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توجه الدولة الطرف اهتماماً . ضمان حق األطفال يف مستوى معيشي الئق
 . حلقوق واحتياجات األطفال عند تنفيذها خلطة العمل اخلاصة بالقضاء على الفقر، ضمن أمور أخرىخاصاً 

 الثقافيةالترفيهية و واألنشطة التعليم -٧

 التوصيات اليت تقدمت هبا     عقب التعليم   اليت أدخلت على قطاع    الالفتة للنظر  بالتحسينات   اللجنة تعترف -٢٥٤
تقوم  الطرف الدولةأن علما ب اللجنة حتيطكما . املكاتبوتوفري غرف دراسة ، وبناء معلمنيتعيني  مبا فيها ،اللجنة

يف التسجيل  مستوى  ضعف   بالقلق إزاء    تشعربيد أن اللجنة    . لتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    لسياسـة   بوضـع   
االنتقال إىل  دل  معضعف  الدراسة، و املتسربني من   عدد كبري   وجود   إىل، ويعود ذلك أساساً     املتقدمةالصـفوف   

 .التعليمضعف مستوى عدد املعلمني املدربني ووالنقص يف  الثانوي،لتعليم ا

بشأن أهداف التعليم،   ) ٢٠٠١(١ العام رقم    اللجنةتعليق  مع مراعاة    اللجنة الدولة الطرف،     توصي -٢٥٥
 :مبا يلي

  والثانوي؛واالبتدائي ما قبل االبتدائي،اإلنفاق العام على التعليم، وخباصة التعليم  زيادة )أ( 

الفوارق االقتصادية  مع تقليل   لتعليم االبتدائي والثانوي،    يف ا  معـدالت التسـجيل      زيـادة  )ب( 
 االلتحاق بالتعليم والتمتع الكامل باحلق فيه؛فرص  والعرقية واإلقليمية يف واالجتماعية،

فيها مبا  لفئات الضعيفة،   لضمان فرص االلتحاق بالتعليم غري النظامي ل       هودمزيد من اجل   بذل )ج( 
 مناطقواألطفال يف   نازل   يف امل  العاملون خدماً ن، واألطفال   و واليتامى، واألطفال املعوق   الشـوارع، أطفـال   
  املدرسي؛للتعليمإلغاء التكاليف غري املباشرة ، بعدة طرق منها املخيماتيف الصراع و

 ا؛قبل استكماهلتركوا الدراسة األطفال الذين تدريب  املهين، مبا فيه التدريب تعزيز )د( 

 التعليم يف مرحلة الطفولة     ة مفصلة يف التقرير الدوري القادم عن تنفيذ سياس        معلومات تقدمي  )ه ( 
 .املبكرة
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  احلماية اخلاصةتدابري -٨

  الالجئوناألطفال

 الجئ ٢٠٠ ٠٠٠  مع التقدير النهج الذي اعتمدته الدولة الطرف يف استضافة ما يربو علىاللجنة تالحظ -٢٥٦
كما حتيط  . ١٩٥١ الالجئني لعام    بوضعويف احـترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية كما تنص عليه االتفاقية اخلاصة             

وتأخذ علماً  . مبادئ أساسية حلقوق اإلنسان   يشمل   الذي   بالالجئني،اللجنة علماً مبشروع القانون اجلديد اخلاص       
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق . بالتعليماليت تضمن التحاق األطفال الالجئني  ،" االبتدائيالتعليمتعميم "أيضاً بسياسة 

توافر الفوط الصحية   معدالت تسرب الفتيات بداية من الصف الرابع، وعدم         ارتفاع  ظروف املعيشة، و  سوء  إزاء  
 . التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابيةونقصامللتحقات باملدارس املالئمة للفتيات 

العملية التشريعية بغية سن قانون الالجئني      الختتام  ة الدولة الطرف بتعزيز جهودها       اللجـن  توصـي  -٢٥٧
الالجئني مع  وحلقوق اإلنسان   للقانون الدويل    كامالً، وفقاً    ذا التدابري لضمان تنفيذه تنفي    مجيعاختاذ  مث  اجلديد،  

 غري املصحوبني بذويهم لاألطفا الذي اعتمدته اللجنة بشأن معاملة     )٢٠٠٥(٦ رقم   مـراعاة التعلـيق العام    
 .واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

 داخلياً املشردون األطفال

ضآلة  و داخلياً،يف خميمات األطفال املشردين     السائدة  الظروف املعيشية   سوء   بالقلق إزاء    اللجنة تشـعر  -٢٥٨
خلطر ات باخلصوص   الفتيوشدة تعرض   لى الرعاية الصحية والتعليم املالئمني      فـرص حصـول هؤالء األطفال ع      

 .العتداء واالستغالل اجلنسينيا

 األمنية يف خميمات املشّردين داخلياً وعلى اختاذ مجيع         احلالة على حتسني    الطرف اللجنة الدولة    حتـث  -٢٥٩
عليهم  حاالت االعتداء يف الالزمة حلماية األطفال، وخباصة الفتيات، من االستغالل اجلنسي والتحقيق التدابري

 .ومعاقبتهمتكيب تلك اجلرائم ومقاضاة مر

  وخطف األطفالاملسلحة يف الصراعات األطفال

يف للتجنيد  قوات الدفاع الشعبية ألوغندا حيدِّد السن الدنيا        اجلديد ل قانون  ال مع التقدير أن     اللجنة تالحظ -٢٦٠
 بيد أن اللجنة تشعر     . جتنيد األطفال  منعإىل  دف  وهتصارمة جداً،   التجنيد   قواعد عاماً وأن    ١٨تلـك القوات ب       

كما يساورها .  تسجيل املواليدالتجنيد لعدة أسباب من بينها النقص يفبالقلق إزاء إمكانية وجود ثغرات يف عملية 
وأن اإلجراءات الصارمة اليت بتجنيد األطفال وحدات الدفاع احمللية اليت تشري إىل قيام تقارير ال إزاءالقلق أيضاً بالغ 

 .بدقة قد ال تطبَّق االشعبية ألوغندالدفاع وضعت لقوات 

 الشعبية الدفاع الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال يف قوات اللجنة حتث -٢٦١
كما تشجِّع اللجنة   .  على حنو صارم   الصدد، ووحدات الدفاع احمللية، وعلى إنفاذ تشريعاهتا، يف هذا          األوغند

 تعزيز دعمها للعمل الذي يضطلع به مكتب حقوق اإلنسان بغيةتماس املساعدة الدولية الدولة الطرف على ال
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 لقوات  ١٠٥يف الكتيبة   اجملندون  اجملندين احملتملني على حنو أكثر انتظاماً وخباصة        لفرز  داخـل وزارة الدفاع     
 .ويف وحدات الدفاع احملليةالشعبية الدفاع 

الرب أفراد جيش اليت يرتكبها اختطاف األطفال عمليات  إزاء استمرار القلقببالغ  اللجنة تشعر   تزال وال -٢٦٢
عن  اللجنة   تعرب كما.  واألسلحة استخدامهم يف نقل البضائع   استرقاقهم جنسياً، و  وجنود  ك الستغالهلم   للمقاومة

 .املخطوفون األطفال إزاء املعاملة الالإنسانية واملهينة اليت يتعرض هلا هاقلق

من اختطاف  للمقاومة  الرب  لدولـة الطرف على بذل قصارى جهودها ملنع جيش           ا اللجـنة  حتـث  -٢٦٣
جهودها، بالتعاون تعزيز  على مواصلة الطرفكما حتث اللجنة الدولة .  وإنقاذ األطفال قيد االحتجازاألطفال

سريح اجلنود  وهيئات األمم املتحدة مثل اليونيسيف، بغية توالدوليةالوثيق مع املنظمات غري احلكومية الوطنية 
 إدماجهم وإعادةمجع مشل أسرهم و، إعادة تأهيلهم ودعم )القصرييف األجل (هلم امللجأ املالئم وتوفري األطفال 

 الحتياجات الفتيات، الالئي كثرياً ما خاصةكما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء عناية . يف جمتمعاهتم احمللية
 . تعليم يتناسب مع أعمارهنالتحاقهن بنظام خاصة على فةبصيقعن ضحية اإليذاء اجلنسي، والتشديد 

 ليالً حبثاً عن مزيد واملخيمات األطفال الذين يغادرون بيوهتم أو" املرحتلني ليال" اللجنة ظاهرة   جزع يثريو -٢٦٤
 .واألمان من اخلطفمن األمن 

 حلماية  الالزمةاذ مجيع التدابري     وعلى اخت  ليالً  املرحتلني الدولة الطرف على معاجلة ظاهرة       اللجنة حتث -٢٦٥
للمقاومة وغريهم من القوات الرب أفراد جيش  االختطاف الذي يرتكبه     خطراألطفـال إىل أبعد احلدود من       

 .ليالً املرحتلني بتعزيز دعمها ملالجئ الطرف توصي اللجنة الدولة ،وإضافة إىل ذلك. املسلحة

  الشوارعأطفال

 الرئيسية احلضرية   املراكززاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع، وخباصة يف كمباال و         ببالغ القلق إ   اللجنة تشعر -٢٦٦
 واالستغالل اجلنسي، واملضايقة واإليذاء     املخدرات،ساءة استعمال   إلاألخـرى، الذين يتعرضون، يف مجلة أمور،        

كمصدر خطر  فال  هؤالء األط إىل  اجملتمع  نظرة   إزاء   ها قلق وتعرب عن بالغ  .  الشرطة من جهاز عـلى أيدي أفراد     
 .وعبء عليه

 : الدولة الطرف مبا يلياللجنة توصي -٢٦٧

 ؛وحجمها صورة واضحة ألسباهبا اجلذرية بلورة منهجي هلذه الظاهرة بغية بتقييم االضطالع )أ( 

 األسبابيف مجلة أمور،    تعاجل،   سياسة شاملة مبشاركة أطفال الشوارع ذاهتم،        وتنفيذ تطوير )ب( 
 احلماية وخدمات   منطفال الشوارع   وتوفري ما يلزم أل    هذه الظاهرة والتخفيف من حّدهتا،       اجلذرية، بغية منع  

 األخرى؛الرعاية الصحية املالئمة، والتعليم واخلدمات االجتماعية 

 .ملصاحل الطفل الفضلىضرورياً مشل األسرة، عندما يكون ذلك مجع  برامج دعم )ج( 



CRC/C/153 
Page 61 

 طفالاأليف ذلك عمل  مبا ، االقتصادياالستغالل

 ، العاملني األطفال نصف   ومفادها أن ملعلومات املقدمة يف الردود اخلطية      ا إزاء ببالغ القلق    اللجنة تشـعر  -٢٦٨
 أعوام، وأن   ١٠ عن   يقل عاماً وأن عمر ثلثهم      ١٤ و ١٠ تتراوح أعمارهم بني     ، مليون طفل  ٢,٧عددهم  البالغ  و

 .على نطاق واسعالذي يتم لألطفال االقتصادي  الستغاللاالدولة الطرف مل تتخذ تدابري شاملة ملنع ومكافحة هذا 

 الدولـة الطرف على وضع وتنفيذ برنامج شامل، بدعم من منظمة العمل الدولية،              اللجـنة  حتـث  -٢٦٩
 متاماً مع مبا يتمّشى األطفالعمل  واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، بغية منع ومكافحة واليونيسيف،

 . عليهما الدولة الطرفصّدقت اللتني ١٨٢ ورقم ١٣٨لعمل الدولية رقم اتفاقييت منظمة ا

  اجلنسياالستغالل

 الدراساتالستغالل اجلنسي، وفقاً لبعض تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء تعرض عدد هائل من األطفال ل           -٢٧٠
 واسع، وهي املمارسة على نطاقبكارة الفتيات ممارسة فض كما تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء انتشار . احلديثة

 تالحظ اللجنة أن القانون اخلاص باإليذاء       ذلك،وإضافة إىل   . أكثر من نصف حاالت إيذاء األطفال     الـيت تشكل    
 .اجلنسي متحيِّز ضد األطفال الذكور

 : الدولة الطرف مبا يلياللجنة توصي -٢٧١

بشأن املقدم منذ فترة طويلة انون قال التشريعية املالئمة، مبا فيها اعتماد مشروع التدابري اختاذ )أ( 
 يف ذلك العوامل اليت     مبا سياسة فعالة وشاملة للتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال،         وتطوير اجلنسية   اجلرائم

 ؛ستغالل االاتؤدي إىل تعرض األطفال خلطر هذ

 بكارة الفتيات والقضاء عليها؛للتثقيف والتوعية ملنع ممارسة فض  تدابري اختاذ )ب( 

  األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي؛جترمي تفادي )ج( 

 وبرامج مالئمة للوقاية، وإلعادة تأهيل األطفال الضحايا وإعادة إدماجهم          سياسات تنفـيذ  )د( 
 ملكافحة االستغالل اجلنسي العاملي وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر اجتماعياً،

 .٢٠٠١ و١٩٩٦ل يف عامي التجاري لألطفا

 املخدرات تعاطي

 متزايدة اخلطورة يف مشكلة املخدرات تعاطي علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد واليت تفيد أن اللجنة حتيط -٢٧٢
 .الدولة الطرف

 أوساطوضع حد هلا يف     و الدولة الطرف باختاذ تدابري ملنع إساءة استعمال املخدرات          اللجنة توصـي  -٢٧٣
 توصي اللجنة الدولة    كما. ألطفال ضحايا إساءة استعمال املخدرات    ا تأهيل ودعـم برامج إعادة      األطفـال 

 . العاملية واليونيسيفالصحةمنها منظمة بالسعي إىل التعاون التقين مع منظمات الطرف 
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  األحداثقضاء

 ذلك من   يفمار، مبا    من أن اللجنة تعترف باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا املض            الـرغم  عـلى  -٢٧٤
 يف إنشاء نظام فعال لقضاء األحداث       أُحرزخالل اعتماد التشريعات، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقدم احملدود الذي           

املؤسسات اإلصالحية لألحداث القضاة، ونقص  بصفة خاصة، إزاء قلقها،وتعرب اللجنة عن . يف مجيع أحناء البلد
 .املؤسسات السائدة يف تلك والظروفاجلاحنني 

 حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث وال سيما املواد                  -٢٧٥
 مـن االتفاقـية، وكذلـك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء               ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧

، )مبادئ الرياض التوجيهية  (داث  ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األح      ) قواعد بيجني (األحداث  
 اللجنة الدولة   وتوصي. وذلـك يف ضـوء يوم املناقشة العامة الذي خصصته اللجنة إلدارة قضاء األحداث             

 : باخلصوص مبا يليالطرف

وضباط الشرطة ورفع مستوى احملاكم املتخصصة وقضاهتا يف قضاء األحداث  زيادة واصلأن ت )أ( 
 اجملال؛التدريب املنهجي للعاملني يف هذا لة وسائل منها  جبم وذلك،ني العامنيواملّدع

 الفرعية؛ املالية والبشرية والتقنية املالئمة حملاكم األحداث على صعيد املقاطعة املوارد رتوفّأن  )ب( 

  السلطات احمللية، وخباصة فيما يتعلق جبرائم األحداث؛دور تعززأن  )ج( 

 طفال يف مرحلة مبكرة من مراحل اإلجراءات القضائية؛ألل القانونية املساعدة تقدمأن  )د( 

 العاملنيالربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الصلة واليت تستهدف مجيع           حتسِّن   أن  )ه( 
 املعنيني بنظام قضاء األحداث؛

تيسر  أنالرعاية االجتماعية و  العاملني يف جمال    وتدريب مراقيب السلوك و   تعـيني    تعـزز أن   )و( 
 قانون الطفل؛عليه ينص وفقاً ملا هم لدورهم األساسي، ءأدا

من جهات من قبيل مكتب األمم املتحدة       التقنية وصور التعاون األخرى      املساعدة تمسأن تل  )ز( 
 . اإلنسان واليونيسيفحقوقاملعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية 

 األصلينيالسكان مجاعات  أو إىل ات أقليإىل املنتمون األطفال

 إىل األقليات، مبن فيهم أطفال الباتوا، وال سيما إزاء          املنتمني اللجنة عن قلقها إزاء حالة األطفال        تعرب -٢٧٦
 وإزاء انتهاك   والتعليم، على اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا فيها الرعاية الصحية          حصوهلمضـآلة إمكانـية     

 . من التمييزوباحلمايةخلاصة حقوقهم يف البقاء والنمو والتمتع بثقافتهم ا

 املناقشة العامة املخصص حلقوق أطفال السكان       يومالتوصـيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف       يف ضـوء     -٢٧٧
 :، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي)٦٢٤ الفقرة ،CRC/C/133(األصليني 
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عمل يشترك فيها    دراسـة لتقييم حالة أطفال الباتوا واحتياجاهتم، وأن تضع خطة            تعـد  أن )أ( 
 االجتماعية؛زعماء الباتوا من أجل محاية حقوق هؤالء األطفال وضمان حصوهلم على اخلدمات 

لضمان مد مجاعات الباتوا، مبا فيها األطفال، باملعلومات    السبل والتدابري الالزمة    أن تعـتمد     )ب( 
 .يم والتعلعلى الرعاية الصحيةاملواليد واحلصول تسجيل املتعلقة بإجراءات 

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقاريرها مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية املتعلقني ببيع             -٢٧٨
األطفـال وبغـاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وباشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،              

 .٢٠٠٦ل عام حبلو

  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات               -٢٧٩
بوسـائل مـنها إحالـة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة مماثلة، والربملان، وإىل                   

إلقليمية أو احملليـة، حسب االقتضـاء، لكي حتيط علماً هبا وتتخذ ما يلزم مـن             احلكومـات والربملانات ا   
 .إجراء بشأهنا

 النشر

كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها إىل                 -٢٨٠
نة، على نطاق واسع، بلغات البلد مبا اليت اعتمدهتا اللج) املالحظات اخلتامية (اللجنة والتوصيات ذات الصلة     
ليطلع عليها اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين،      ) على سبيل الذكر ال احلصر    (يف ذلـك من خالل اإلنترنت،       

 .ومجاعات الشباب، واجلماعات املهنية، واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

تدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم قبل املوعد الذي حددته االتفاقية                 -٢٨١
وينبغي أن يضم هذا التقرير التقارير الدورية       . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٥للـتقرير الـدوري اخلامس، وهو       

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

 ١٥ شهراً، أي يف     ١٨إىل تقـدمي تقريـر موحد يضم التقارير الثالث والرابع واخلامس قبل املوعد احملدد ب                  
 .٢٠١١مارس /آذار
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 )مبا فيها منطقتا هونغ كونغ وماكاو اإلداريتان اخلاصتان(الصني : يةاملالحظات اخلتام

 ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٧نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الـدوري الـثاين املقـدم مـن الصـني يف                    -٢٨٢
CRC/C/83/Add.9)، انظر الوثيقة (١٠٦٥ إىل ١٠٦٢، يف جلساهتا )اجلزآن األول والثاين CRC/C/SR.1062-1065( ،

 ٣٠، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1080 (١٠٨٠، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٠ و ١٩يف  املعقودة  
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بالتقرير الدوري الشامل والغين باملعلومات الذي قدمته الدولة الطرف يف ثالثة أجزاء                 -٢٨٣
ية ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني، وبالردود اخلطية التفصيلية على قائمة            تشـمل الصني القار   

، واليت أتاحت هلا تكوين فكرة واضحة )، واجلزآن األول والثاين   CRC/C/Q/CHN.2(املسائل اليت وضعتها اللجنة     
وفد الرفيع املستوى الذي يغطي     كما تالحظ اللجنة مع التقدير كرب عدد ال       . الطرف الدولةعن حالة األطفال يف     

 .عدة قطاعات، والذي جاء من الصني القارية، ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

ب يف جمال احلد من الفقر،       من إجنازات تثري اإلعجا    الطرف الدولةتالحـظ اللجنة مع التقدير ما حققته         -٢٨٤
 . وهو ما مكنها من حتقيق بعض األهداف اإلمنائية الرئيسية لأللفية قبل املوعد املقرر

، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ٢٠٠١وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف عام         -٢٨٥
 . واالجتماعية والثقافية

، على اتفاقية الهاي بشأن محاية      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ يف   الطرف الدولةوترحـب اللجنة بتصديق      -٢٨٦
 .١٩٩٣لعام ) ٣٣رقم (األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

انظر ( قد تناولت شواغل وتوصيات خمتلفة كانت قد أبدهتا          طرفال الدولةتالحظ اللجنة مع التقدير أن       -٢٨٧
CRC/C/15/Add.56 و CRC/C/15/Add.63    عقب نظرها يف التقريرين األولني للدولة       )، فيما يتعلق هبونغ كونغ ،

وذلك )  فيما يتعلق هبونغ كونغ كإقليم تابع للمملكة املتحدة        CRC/C/11/Add.9 و CRC/C/11/Add.7(الطرف  
غري أن بعض الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة وبعض التوصيات . بري تشريعية واعتماد سياسات عامة  باختـاذ تدا  

 :ومنها اآلتية. اليت قدمتها مل تعاجل بالقدر الكايف
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فيما يتعلق بالصني القارية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية التقدم احملرز بشأن التوصيات               )أ( 
نفس الوثيقة، (وعدم التمييز ) ٢٦، الفقرة CRC/C/15/Add.56( وطنية حلقوق اإلنسان الداعية إىل إنشاء مؤسسة

 ؛)٣٥ و٣٤الفقرتان 

 الدولةفيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، حتيط اللجنة علماً باإليضاحات املقدمة من  )ب( 
) ٢٠، الفقرة CRC/C/15/Add.63( والتقييم  اليت مفادها أهنا تعترب التوصيات السابقة للجنة بشأن التنسيقالطرف

ومع ذلك، ال تزال اللجنة ترى أنه جيب للتشريعات والسياسات العامة الوطنية أن تنتهج هنجاً               . غري قابلة للتطبيق  
عاماً وشامالً لتنفيذ أحكام االتفاقية، وهو ما يستدعي إيالء األولوية للقضايا ذات الصلة باألطفال، وتنسيق هذه                

ات تنسيقاً فعاالً، وتقييم األثـر الذي ميكن أن ختلفـه القرارات املتخـذة فـي جمال السياسات العامـة السياس
 .على األطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد لتناول التوصيات الواردة يف املالحظات                 -٢٨٨
اجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية        اخلتامية بشأن التقريرين األولني اليت مل تنفذ بعد، ومع        

 . بشأن التقرير الدوري الثاين

 التحفظات واإلعالنات

اإلدارية كونغ  هونغ املنطبق على منطقة ٢٢ سحب حتفظها على املادة الطرف الدولةترحب اللجنة بقرار  -٢٨٩
 ال تزال قائمة وتنسحب على الدولة الطرف        ٦غـري أهنا تعرب عن أسفها ألن التحفظات على املادة           . اخلاصـة 

 اإلداريتني اخلاصتني ال    كونغ وماكاو  هونغبشأن منطقيت   ) ج(٣٧ و ٣٢بأكملها، وألن التحفظات على املادتني      
 . تزال قائمة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد نظرها يف كافة حتفظاهتا على االتفاقية بالنسبة إىل مجيع املناطق                 -٢٩٠
 .عة لواليتها، وأن تسحب هذه التحفظاتاخلاض

 التشريعات

ترحب اللجنة مبا حتقق من تقدم هام يف جمال اإلصالح التشريعي يف الصني القارية، وتشعر مع ذلك بالقلق  -٢٩١
 .ألن القوانني املنطبقة على األطفال ال تتوافق مجيعاً توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية

الطرف، فيما يتصل بالصني القارية، بأن تواصل مراجعة تشريعاهتا لضمان          توصـي اللجـنة الدولة       -٢٩٢
   ٩٣ و ٨٢ و ٥٣ و ٤٨ و ٤٥ و ٤٠ و ٣٣توافقها مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، على حنو ما تربزه الفقرات           

 من املالحظات اخلتامية اليت صاغتها اللجنة بشأن        ١٣ و ١١ مـن هذه املالحظات اخلتامية، والفقرتان        ٩٤و
ير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال التقر

 ).CRC/OPSA/CO/2(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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 التنسيق وخطة العمل الوطنية

ي الربنامج الوطين لتنمية    تالحظ اللجنة مع التقدير أنه مت وضع خطة عمل وطنية ثانية للصني القارية، ه              -٢٩٣
، وكذلك تزايد عدد اللجان واألفرقة العاملة على املستوى الوطين واإلقليمي ومستوى     )٢٠١٠-٢٠٠١(األطفال  

غري أهنا تشعر بالقلق إزاء جتزؤ التنسيق وعدم تنفيذ الربنامج على حنو            . املقاطعـات لرصد حقوق الطفل وإعماهلا     
رية وجهاهتا، وعـدم كفايـة التنسيق أحياناً لتنفيـذ الربنامج على الصعيدين          متماثل يف شىت أقاليم الصني القا     

 .احمللي واإلقليمي

أعاله، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل شاملة          ) ب(٦وكمـا سبقت اإلشارة يف الفقرة        -٢٩٤
امج والسياسات العامة القائمة يتم     لتنفيذ أحكام االتفاقية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وألن تنسيق الرب           

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها املندوبون من منطقة . على األرجح على مستوى القطاعات وبشكل جمزأ
 . ماكاو اإلدارية اخلاصة واليت تفيد بوجود خطة عمل شاملة قيد النقاش

ية، تعزيز التنسيق بني اهليئات واملؤسسات      ، يف الصني القار   الطرف الدولةتوصي اللجنة بأن تواصل      -٢٩٥
على مجيع الُصعد بغية ضمان التنفيذ املوحد       ) ٢٠١٠-٢٠٠١(املعنية بتنفيذ الربنامج الوطين لتنمية األطفال       

 . هلذا الربنامج يف مجيع األقاليم واملقاطعات

يت ينبغي مبوجبها للدولة تكـرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، ال    -٢٩٦
. الطـرف حتسني تنسيق أنشطتها بشأن تنفيذ االتفاقية، وذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطة عمل هلذه املنطقة     

 باإلسراع يف مناقشاهتا يف هذا الصدد الطرف الدولةوفيما يتصل مبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، توصي اللجنة 
 . ةووضع وتنفيذ خطة عمل شاملة هلذه املنطق

 الرصد املستقل

تسجل اللجنة املعلومات اليت أفادت بأن وزارات عديدة يف الصني القارية تتلقى الشكاوى من اجلمهور                -٢٩٧
العام، وتعرب مع ذلك عن قلقها لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تضطلع بوالية واضحة لرصد 

مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تضطلع بوالية حمددة        كما تعرب عن أسفها لعدم وجود       . تنفـيذ االتفاقية  
 . تنياخلاص تنياإلداريوماكاو كونغ  هونغإلعمال حقوق الطفل يف كل من الصني القارية ومنطقيت 

 تنياإلداريوماكاو  كونغ   هونغ  بأن تنشئ، يف الصني القارية ويف منطقيت       الطرف الدولةتوصي اللجنة    -٢٩٨
ـ  ية حلقوق اإلنسان تضطلع بوالية واضحة لرصد حقوق األطفال وتنفيذ أحكام           تني، مؤسسـات وطن   اخلاص

االتفاقـية عـلى األصعدة الوطنية واإلقليمية واحمللية وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز               
ن  كانو ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤املرفقة بقرار اجلمعية العامة     ) مـبادئ باريس  (حقـوق اإلنسـان ومحايـتها       

بشأن ) ٢٠٠٢(٢ إىل تعليق اللجنة العام رقم       الطرف الدولةوإذ توجه اللجنة انتباه     . ١٩٩٣ديسمرب  /األول
دور املؤسسـات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، فإهنا تالحظ أنه ينبغي أن يعهد إىل هذه املؤسسات بوالية                 

حقيق فيها ومعاجلتها، وأن يوفر هلا ما يكفي لتلقي الشكاوى من اجلمهور العام، مبن فيهم فرادى األطفال، والت
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، ميكن أن تأخذ هذه املؤسسة اخلاصةكونغ اإلدارية  هونغويف حالة منطقة . من املوارد املالية والبشرية واملادية
 . شكل فرع متخصص ملكتب أمني املظامل القائم

 املوارد املخصصة لألطفال

ل السنوات األخرية من زيادات هامة يف اعتمادات امليزانية اليت           خال الطرف الدولةتنوه اللجنة مبا قررته      -٢٩٩
ختصصها، يف الصني القارية، خلدمات التعليم اإللزامي، ورعاية صحة األم والطفل، واإلغاثة االجتماعية، وبرامج              

 ال تزال تعاين من مكافحة االجتار باألشخاص، إال أهنا ال تزال قلقة ألن بعض اجملاالت البالغة األمهية، مثل التعليم،
وبينما تالحظ اللجنة املوارد اهلامة املخصصة لتنمية املناطق الفقرية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن               . نقص التمويل 

 . هذه املوارد ال تستهدف بالقدر الكايف أضعف الفئات

 غري  اخلاصةغ اإلدارية   كون هونغويساور اللجنة القلق ألن املوارد اليت ختصص للحد من الفقر يف منطقة              -٣٠٠
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن خطط الرعاية       . كافـية، وألن الـتفاوت يف الدخـل يف صفوف السكان يف تزايد            

، ١٩٩٧االجتماعية، اليت ُخفضت نتيجة الصعوبات االقتصادية النامجة عن األزمة املالية اليت شهدهتا آسيا يف عام                
 .همل ُتَراجع بعد استعادة االقتصاد لزمخ

 على أن تكون اعتمادات امليزانية اليت ختصصها يف الصني          الطرف الدولةتوصـي اللجنة بأن حترص       -٣٠١
القارية للمجاالت الرئيسية ذات الصلة باألطفال، وال سيما الصحة والتعليم، متماشية مع الزيادة يف إيرادات 

 من أن اعتمادات امليزانية تستخدم على  نظام رصد كافياً للتأكدالطرف الدولةكما توصي بأن تضع . احلكومة
حنو فعال لصاحل أضعف الفئات وللحد من التفاوت بني األقاليم، ال سيما بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية 

 .وبني املقاطعات الشرقية واملقاطعات الغربية

، للحد من   اخلاصةة  كونغ اإلداري  هونغوتوصـي اللجـنة بأن ختصص اعتمادات امليزانية، يف منطقة            -٣٠٢
وتوصي أيضاً بإنشاء نظام مناسب للرصد . تفاوت الدخل، مبا يف ذلك بزيادة متويل شبكات األمان االجتماعي

 . لضمان استفادة أضعف فئات السكان من اعتمادات امليزانية

 مجع البيانات

 الدولةائية يف كافة أحناء  من جهود لتحسني مجع البيانات اإلحصالطرف الدولةترحـب اللجنة مبا تبذله      -٣٠٣
، وتالحظ مع التقدير املعلومات اليت قدمها الوفد لإلفادة بأنه سيتم قريباً إنشاء آلية جديدة جلمع البيانات                 الطرف

إال أهنا ال تزال قلقة إزاء الفرص احملدودة املتاحة للجمهور يف الصني القارية للحصول              . املصنفة يف الصني القارية   
 . ائية موثوقة وشاملة عن مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةعلى بيانات إحص

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها بغية مجع بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن  -٣٠٤
مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، وأن تضمن توفر هذه البيانات للجمهور العام بصورة منهجية ويف الوقت 

 ببحث إمكانية إنشاء بنوك بيانات      الطرف الدولةكما توصي بأن تقوم     . ملناسب يف مجيع أحناء الدولة الطرف     ا
مركزية جتمع فيها اإلحصاءات املتعلقة باألطفال فـي كل من الصني القاريـة واملنطقتني اإلداريتني اخلاصتني، 
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امـة وبرامج مالئمة لصاحل األطفال،     عـلى حنو يكفل استخدام هذه البيانات اإلحصائية لوضع سياسات ع          
 . وتنفيذها ورصدها

 نشر االتفاقية

إال . الطرف الدولةتالحـظ اللجنة أن االتفاقية قد ُترمجت إىل اللغات الرئيسية اليت تتكلمها األقليات يف   -٣٠٥
نية العاملة مع األطفال    أهنا تشعر بالقلق إزاء حمدودية الوعي باالتفاقية، واإلملام بأحكامها، يف صفوف الفئات امله            

 وفـي  اخلاصةكونغ اإلدارية    هونغومن أجلهم، وكذلك فـي صفوف األطفال واآلباء أنفسهم، فـي منطقـة           
 . الصني القارية

 :، يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها، مبا يليالطرف الدولةتوصي اللجنة بأن تقوم  -٣٠٦

قية جبميع اللغات، مبا يف ذلك من خالل استخدام         أن تواصل تعزيز جهودها بغية نشر االتفا       )أ( 
 املواد املالئمة لألطفال واملناهج الدراسية؛

 أن توسع نطاق براجمها إلشاعة الوعي باالتفاقية يف صفوف اآلباء واألطفال؛ )ب( 

أن تضاعف جهودها لتقدمي تدريب مناسب ومنهجي يف جمال حقوق األطفال للفئات املهنية              )ج( 
 . األطفال ومن أجلهمالعاملة مع

 التعاون مع اجملتمع املدين

تالحظ اللجنة ما وردها من معلومات تفيد بتزايد نشاط املنظمات غري احلكومية يف الصني القارية، غري                 -٣٠٧
 .أهنا تعرب عن قلقها لشدة ضيق احليز الذي جيوز هلا العمل فيه ولنطاق األنشطة اليت تضطلع هبا

 بأن تقوم، يف الصني القارية، بتيسري وتشجيع استقالل املنظمات غري           الطرف ةالدولتوصـي اللجنة     -٣٠٨
احلكومـية وتوسـيع أنشطتها، وال سيما املنظمات اليت تنشط يف جمال تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وذلك                 

ر وتنفيذ بوسائل منها ضمان مشاركتها احلرة والنشطة يف تنفيذ أحكام االتفاقية، مبـا يف ذلـك إعداد التقاري
 .مالحظات اللجنـة اخلتامية وتوصياهتا

  املبادئ العامة-٢

 احلق يف احلياة

تالحـظ اللجـنة مع االرتياح ما سنته الدولة الطرف من تدابري قانونية حلظر اإلجهاض االنتقائي وقتل                  -٣٠٩
ي وقتل الرضع، والتخلي عن غري أهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار حاالت اإلجهاض االنتقائ. الرضع يف الصني القارية

 .األطفال، وخباصة البنات واألطفال املعوقني، كنتيجة لسلبيات سياسات تنظيم األسرة واملواقف اجملتمعية القائمة



CRC/C/153 
Page 69 

 على مواصلة جهودها وتعزيزها لضمان احلق يف احلياة والبقاء والنمو        الطرف الدولةحتـث اللجـنة      -٣١٠
 بأن تعزز تنفيذها للقوانني القائمة   الطرف الدولةوتوصي  . ليمهاجلمـيع األطفـال الذيـن يعيشون داخل إق        

ملكافحة اإلجهاض االنتقائي وقتل الرضع، وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على أية عواقب سلبية               
تنشأ عن سياسات تنظيم األسرة، مبا يف ذلك التخلي عن األطفال وعدم تسجيلهم، وعدم توازن املعدالت بني 

 .نسني عند الوالدةاجل

 عدم التمييز

 من جهود للتصدي للشواغل اليت سبق هلا اإلعراب عنها     الطرف الدولةبيـنما تالحـظ اللجنة ما تبذله         -٣١١
بشأن التمييز، فإهنا ال تزال قلقة إزاء التمييز الذي يستهدف فئات معينة يف الصني القارية، مثل البنات؛ واألطفال            

فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب ومبرض اإليدز؛ واألطفال املعوقني؛ واألقليات اإلثنية           املصابني أو املتأثرين ب   
 .والدينية مثل أطفال التبت وأطفال مجاعات الويغور واهلوي؛ وأطفال املهاجرين داخلياً

ن غري وتعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجري           -٣١٢
، وعدم وجود تشريعات حتظر حتديداً التمييز على        اخلاصةكونغ اإلدارية    هونغاحلـاملني لوثائق رمسية يف منطقة       

وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة املعلومات املتاحة بشأن التنفيذ الفعلي ألحكام املادة . أساس العرق أو امليل اجلنسي   
 .اصة من االتفاقية يف منطقة ماكاو اإلدارية اخل٢

 بأن تعزز جهودها يف الصني القارية للقضاء على التمييز ضد البنات            الطرف الدولةتوصـي اللجنة     -٣١٣
واألطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسب ومبرض اإليدز؛ وأطفال التبت والويغور 

أطفال املهاجرين داخلياً والفئات الضعيفة     واهلـوي، واألطفـال املنـتمني إىل أقليات إثنية ودينية أخرى؛ و           
 :األخرى، وذلك عن طريق ما يلي

أن تضـمن حصـول هـؤالء األطفـال على اخلدمات األساسية، مبا فيها الصحة والتعليم                 )أ( 
واخلدمـات االجتماعـية األخرى، على قدم املساواة مع اآلخرين، وأن توفر املوارد املالية والبشرية الكافية                

 يت يستفيد منها األطفال؛للخدمات ال

أن تعـزز رصـد الـربامج واخلدمات اليت تقوم بتنفيذها السلطات احمللية بغية حتديد أوجه                 )ب( 
 . التفاوت والقضاء عليها

 بالتعجيل مبا تبذله من جهود لصياغة واعتماد تشريع حيظر التمييز على الطرف الدولةوتوصي اللجنة  -٣١٤
 أن تدرج   الطرف الدولةكما تطلب إىل    . اخلاصةكونغ اإلدارية    هونغيف منطقة   أساس العرق أو امليل اجلنسي      

 هونغ من االتفاقية يف منطقة      ٢يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة بشأن التنفيذ الفعلي ألحكام املادة            
 . اخلاصةكونغ اإلدارية 

املقبل معلومات حمددة عما تتخذه من  أن تدرج يف تقريرها الدوري الطرف الدولةوتطلب اللجنة إىل  -٣١٥
تدابـري وتضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر       
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العـاملي ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف عام                 
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١ العام رقم ، مع مراعاة تعليق اللجنة٢٠٠١

 مصاحل الطفل الفضلى

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن الكيفية اليت ُتراعي هبا مبدأ  -٣١٦
 .لواليتهامصاحل الطفل الفضلى كعنصٍر أساسٍي يف مجيع اإلجراءات ذات الصلة باألطفال يف شىت املناطق اخلاضعة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتدرج يف تقريرها الدوري املُقبل املزيد من املعلومات التفصيلية                 -٣١٧
 والكيفية اليت تضمن هبا مراعاة مصاحل الطفل الفضلى كعنصر أساسي يف مجيع اإلجراءات ٣بشأن تنفيذ املادة 

 .ذات الصلة باألطفال

 احترام آراء الطفل

اللجنة بقلق أنه ال توجد يف الصني القارية إمكانيات تسمح لألطفال برفع شكاوى إىل احملكمة، أو تالحظ  -٣١٨
مساع احملاكم ألقواهلم مباشرة دون موافقة أحد الوالدين، عدا يف حالة األطفال الذين بلغوا سن السادسة عشرة أو 

ومات املقدمة بشأن نسبة متثيل الطالب يف       وتعرب عن أسفها إزاء حمدودية املعل     . الذين يكسبون رزقهم بأنفسهم   
 . املدارس وكيفية مراعاة آرائهم

وتالحـظ اللجنة مع التقدير ما تبذلـه الدولة الطرف من جهود يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة                  -٣١٩
ري أهنا ال تزال قلقة غ. لدعم املنظمات اليت متثل األطفال، مثل اللجنة العاملة التابعة للمجلس املعين بشؤون األطفال

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر      . لعدم استشارة األطفال بانتظام بشأن مجيع السياسات والربامج اليت هتمهم         
 .معلوماٍت بشان كيفية مراعاة آراء الطفل يف خمتلف السياقات يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة

 اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها يف كٍل من           من االتفاقية، توصي   ١٢يف ضـوء أحكام املادة       -٣٢٠
الصـني القاريـة ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني، كي تكفل لألطفال حقهم يف التعبري عن                 
آرائهـم حبـرية يف مجيع املسائل اليت متسهم، وتويل آراء الطفل االعتبار الواجب يف وضع السياسات، ويف                  

وتشجع الدولة الطرف على أن ُتدرج يف تقريرها الدوري         .  ويف املدرسة وداخل األسرة    اإلجراءات اإلدارية، 
 .املُقبل املزيد من املعلومات التفصيلية بشأن هذه املسألة يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها

س وعـالوة عـلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاهتا يف الصني القارية اليت مت              -٣٢١
األطفـال، وذلك لضمان إتاحة فرصة االستماع إليهم يف أي إجراءات قضائية وإدارية متسهم، وإيالء آراء                

 .الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه

وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، مشاركة منظمات               -٣٢٢
كما . ياسات أو الربامج اليت متس الطفل، مثل اإلصالح اجلاري لقطاع التعليم   األطفـال بنشاط يف وضع الس     

 . تشجع الدولة الطرف على النظر يف إنشاء هيئٍة دائمة لتمثيل آراء األطفال يف إطار العملية السياسية
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  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 تسجيل املواليد

لطرف من جهوٍد كبرية لتناول الشواغل اليت سبق هلا      تالحـظ اللجـنة مـع التقدير ما تبذلـه الدولة ا           -٣٢٣
غري أنه القلق ال يزال يساورها، جزئياً، بسبب        . اإلعـراب عـنها فيما يتعلق بعدم تسجيل األطفال عند الوالدة          

سياسات تنظيم األسرة وعدم تسجيل األطفال بانتظام بعد والدهتم مباشرة يف الصني القارية، وشدة تأثر البنات                 
 .ل املعوقني واألطفال الذين يولدون يف بعض املناطق الريفيةواألطفا

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال، وخباصٍة البنات  -٣٢٤
م واألطفال املعوقني، مباشرةً بعد الوالدة، وأن توفر تدابري مرنة ليتسىن لألطفال األكرب سناً ممن مل يتم تسجيله

كما تقترح أن تنظر    . القـيام بذلك يف مجيع أحناء الصني القارية مع التشديد بوجه خاص على املناطق الريفية              
 .بغية تعزيز هذه املبادرات) Hukou(الدولة الطرف يف مراجعة نظام تسجيل األسر املعيشية 

 حرية الدين

نون املتعلق باالستقالل اإلقليمي     القا ٢٠٠١تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطرف قد اعتمندت يف عام              -٣٢٥
لألقلـيات اإلثنية، الذي يضمن حرية الدين لألقليات اإلثنية اليت تعيش يف الصني القارية، وتشعر مع ذلك بالقلق               
إزاء التقارير اليت تفيد بتقييد حرية األطفال، وخباصٍة أطفال البوذيني يف التبت وأطفال الويغور واهلوي، فيما يتعلق 

كما تعرب عن   . نهم وممارسة طقوسهم، وباحتجاز بعض األطفال بسبب مشاركتهم يف أنشطٍة دينيةٍ          بدراسـة دي  
قلقها إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن أطفال األسر اليت متارس طقوسها الدينية، وحتديداً الفالون غونغ، خيضعون 

وحتيط اللجنة . ادة التثقيف عن طريق العملللمضايقات والتهديدات وغري ذلك من اإلجراءات السلبية، مبا فيها إع
علماً مبا وردها من معلومات عن غيدون شوكي نيما، إال أهنا تظل قلقةً ألنه مل يتسن حىت اآلن التأكد من صحة                     

 .هذه املعلومات بشهادة خبري مستقل

 املتعلق  توصـي اللجـنة بـأن تـتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ القانون                -٣٢٦
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه        . باالسـتقالل اإلقلـيمي لألقلـيات اإلثنية تنفيذاً تاماً        

 :اخلصوص، مبا يلي

أن تسّن تشريعاٍت تكفل صراحة حرية الدين لألطفال دون الثامنة عشرة، على أن ال تقتصر     )أ( 
م حقوق اآلباء وواجباهتم يف تقدمي التوجيه ألطفاهلم فيما         عـلى عدٍد حمدوٍد من األديان املعترف هبا، وأن حتتر         

 يتعلق مبمارسة حقوقهم يف هذا الصدد، مبا يتمشى وتطور قدرات الطفل؛

أن ُتلغـي أي حظر أقامته السلطات احمللية حلرمان األطفال، من خمتلف الفئات العمرية، من                )ب( 
 يم ديين؛املشاركة يف مهرجانات التبت الدينية أو من تلقي تعل
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أن ُتلغـي أي حظٍر أقامته السلطات احمللية حلرمان األطفال، من خمتلف الفئات العمرية، من                )ج( 
 دخول املساجد أو تلقي تعليٍم ديين يف خمتلف أرجاء الصني القارية؛

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية اليت تكفل لألطفال إمكانية االختيار بني املشاركة يف دروس  )د( 
 ين أو اإلحلاد؛الد

أن تـأذن خلبري مستقل بأن يقوم بزيارة غيدون شوكي نيما ويتأكد من سالمته، مع احترام                    )ه( 
 .حقه وحق أبويه يف اخلصوصية

 العقوبة اجلسدية

تشعر اللجنة بالقلق ألن اللوائح التنظيمية القائمة اليت حتظر العقوبة اجلسدية يف املدارس ال ُتنفذ على حنٍو                  -٣٢٧
كما يساورها القلق ألن العقوبة اجلسدية داخل األسرة غري حمظورة وال           . تكافـئ يف خمتلف أحناء الصني القارية      م

 . تزال مقبولةً اجتماعياً

وتعـرب اللجـنة عن قلقها ألن القانون ال حيظر العقوبة اجلسدية داخل األسرة وألهنا ال تزال متارس يف         -٣٢٨
 .اكاو اإلداريتني اخلاصتنياملنازل يف مقاطعيت هونغ كونغ وم

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها، مبا يلي -٣٢٩

أن حتظـر صراحةً مبوجب القانون العقوبة اجلسدية داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات              )أ( 
 ومجيع األماكن األخرى، مبا فيها السجون؛ 

مالت اليت تنظم لتثقيف اجلمهور وتوعيته، مع إشراك األطفال يف هذه           أن توسـع نطاق احل     )ب( 
 احلمـالت، بشـأن أشكال التأديب البديلة اخلالية من العنف، وذلك من أجل تغيري مواقف اجلمهور بشأن                 

 .العقوبة اجلسدية

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية

 للمعايري املتعلقة   ٢٠٠١جنة مبا تبذلـه الدولة الطرف من جهود، وال سيما اعتمادها يف عام             ترحب الل  -٣٣٠
غري أهنا ال تزال قلقة إزاء العدد الكبري من األطفال الذين . مبؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال يف الصني القارية

وتعرب عن أسفها إزاء عدم توفر      . اريةمت التخـلي عنهم واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات داخل الصني الق           
 . بيانات إحصائية دقيقة بشأن عدد األطفال الذين يدخلون هذه املؤسسات ويغادروهنا

ويساور اللجنة بالغ القلق ألن احلصص القائمة فيما يتعلق باألشخاص املرخص هلم بالدخول من الصني                -٣٣١
اخلاصتني، واللوائح التنظيمية اليت تتعلق حبق اإلقامة يف هاتني         القارية إىل مقاطعيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني        

 .املقاطعتني، تساهم يف فصل األطفال عن آبائهم وحتول دون مجع مشل األسرة
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 :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف الصني القارية، مبا يلي -٣٣٢

فال احملرومني من بيئٍة أسرية، وذلك أن تواصل جهودها الرامية إىل حتسني الرعاية البديلة لألط )أ( 
عـن طـريق تكـرار النماذج الناجحة، مثل اإليداع لدى األسر احلاضنة والتبين احمللي، وتوسيع نطاق هذه     

 النماذج يف كافة أرجاء الصني القارية؛

وضـع استراتيجيات فعالة ملنع التخلي عن األطفال، مبا يف ذلك التعرف املبكر على األسر                )ب( 
فال املعرضني خلطر التخلي عنهم، وإتاحة اإلمكانية لألخصائيني االجتماعيني للتدخل ومد يد املساعدة             واألط

 لألسر مباشرةً؛

أن تكفل إدماج األطفال، يف حالة إيداعهم يف مؤسسة يف جمموعات صغرية العدد واحلصول               )ج( 
 على رعاية فردية يف بيئة شبيهة بالبيئة األسرية؛

ثال مجيع أشكال الرعاية البديلة ملعايري النوعية مبا يتوافق مع أحكام االتفاقية،            أن تكفـل امت    )د( 
 من ٢٥وذلك بإنشاء آلية رصد فعالة تشمل مراجعةً دوريةً لكل حالة من حاالت اإليداع وفقاً ألحكام املادة 

ين لكافة املؤسسات   االتفاقـية، وآليةً تتيح لألطفال إمكانية رفع الشكاوى، وتوفري موظفني مدربني ومعتمد           
 والربامج واخلدمات؛

أن تتأكد من أن مجيع حاالت وفاة األطفال املودعني يف إطار الرعاية البديل موثقة على النحو   )ه( 
 . املالئم وأنه جرى التحقيق فيها، على النحو الواجب، وأن تتخذ إجراءات املتابعة املناسبة عند االقتضاء

 التبين

 أعاله، تالحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على    ٥رة إىل ذلك يف الفقرة      وكما وردت اإلشا   -٣٣٣
غري أهنا  . ١٩٩٣لعام  ) ٣٣رقم  (اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل             

يل وعدد الوكاالت اليت تعـرب عن أسفها لعدم توفر معلومات كافية بشأن عدد حاالت التبين على الصعيد الدو             
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ضمانات صرحية         . تقـوم بتيسري هذا النوع من التبين يف الصني القارية         

 .حتفظ لألطفال الذين ال حيملون شهادة والدة حقهم يف اكتساب هوية طوال فترة عملية التبين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٣٣٤

 كي تشمل منطقيت هونغ كونغ وماكاو       ١٩٩٣أن توسـع نطاق تطبيق اتفاقية الهاي لعام          )أ( 
 اإلداريتني اخلاصتني بأسرع وقت ممكن؛

 يف التشريع الداخلي يف كٍل      ١٩٩٣أن تضمن إدراج األحكام القانونية التفاقية الهاي لعام          )ب( 
 خلاصتني؛من الصني القارية ومنطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني ا
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أن تواصل تعزيز رصد الوكاالت اليت تقوم بتيسري التبين على الصعيد الدويل، وال سيما فيما    )ج( 
 يتعلق بإمكانية االجتار باألطفال وكيفية استخدام الرسوم واهلبات اليت يدفعها اآلباء بالتبين؛

حلاملني لشهادة والدة يف أن تقوم بسّن تدابري تشريعية وإدارية تصون حق مجيع األطفال غري ا )د( 
 اكتساب هوية طوال فترة عملية التبين؛

أن ُتعِلـم املسؤولني احلكوميني وغريهم من الفئات املهنية العاملة مع األطفال احملرومني من                )ه( 
ة الـرعاية األبوية، بأن التبين، وال سيما التبين على الصعيد الدويل، ميثل خياراً استثنائياً من خيارات الرعاي                

 .البديلة، وأنه جيب مراعاة مبدأي عدم التمييز ومصاحل الطفل الفضلى عند اختاذ هذه القرارات

 اإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء حمدودية املعلومات املتاحة فيما يتعلق بإيذاء األطفال يف الصني القارية       -٣٣٥
 . العدد احملدود للربامج املتوفرة ملكافحة العنف وتقدمي املساعدة للضحاياوإمهاهلم وسوء معاملتهم، وإزاء

ومـع مالحظة اجلهود املبذولة لزيادة عدد املرشدين االجتماعيني يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة،           -٣٣٦
 . ُتنفذ بفعالية كاملةتشعر اللجنة بالقلق ألن السياسات والربامج الرامية إىل مساعدة األطفال من ضحايا العنف ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة االستغالل واإلمهال والعنف وسوء              -٣٣٧
املعاملـة يف مجـيع أحناء الدولة الطرف، مبا يف ذلك عن طريق إلزام املوظفني العاملني مع األطفال، كاألطباء                   

غ عن هذه احلاالت، وإنشاء خطوط هاتفية حمددة لتقدمي املساعدة،          واملدرسني واملرشدين االجتماعيني، باإلبال   
 .على أن تكون سبل الوصول إليها متاحة ومتوفرة لألطفال

وفـيما يـتعلق بالصـني القارية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ببحوٍث إضافيٍة فيما يتعلق               -٣٣٨
سرة ويف املدارس واملؤسسات، وأن تستخدم نتائج       مبختلف أشكال العنف اليت ُتمارس ضد األطفال داخل األ        

 :هذه البحوث لألغراض التالية

 تعزيز التشريع القائم يف جمال محاية األطفال من مجيع أشكال العنف؛ )أ( 

وضـع استراتيجيات وإجراءات عملية ملنع العنف ومكافحته، مبا يف ذلك من خالل برامج               )ب( 
 ة الوعي وتعزيز املهارات يف صفوف األطفال ملعاجلة خمتلف أشكال العنف؛تربوية يتم وضعها يف املدارس إلشاع

وضع برامج تكفل جلميع األطفال من ضحايا العنف احلصول على املساعدة املناسبة يف جمايل               )ج( 
 .الرعاية والتعايف

 : مبا يليوفيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -٣٣٩
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أن ُتحـدد بصـورة أوضـح أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال وتقدم املزيد من التعليم                )أ( 
والتدريب للفئات املهنيـة العاملة مع األطفال ومن أجلهم فـي جمال حتديد مجيع أشكال اإلسـاءة والتصدي 

 هلا ومنعها؛ 

ية الستغالل األطفال، وإمهاهلم وسوء     أن تعـزز التنسيق واملتابعة فيما يتعلق باحلاالت الفرد         )ب( 
معاملـتهم، وتضمن جلميع ضحايا أي شكل مـن أشكال االستغالل، وأسرهم، احلصول علـى اخلدمـات              

 واملساعدة االجتماعية؛

أن تـتأكد مـن أن التحقـيقات ُتجرى دون متييز وبصرف النظر عما إذا كان املرتكبون                  )ج( 
 .سرة أو من خارجهااملزعومون هلذه األفعال من داخل األ

ويف ضوء الدراسة املتعمقة اليت أجراها األمني العام عن قضية العنف ضد األطفال، واالستبيان الذي                -٣٤٠
ُوجِّـه إىل احلكومـات يف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع التقدير الردود اخلطية الواردة من الدولة الطرف                  

غ كونغ اإلدارية اخلاصة يف املشاورة اإلقليمية لشرق آسيا         ومشاركة ممثلني من الصني القارية ومن منطقة هون       
كما تعرب عن تقديرها لتنظيم     . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٤واحملـيط اهلادئ، املعقودة يف تايلند من        

وتوصي اللجنة بأن تستند الدولة الطرف إىل       . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧ و ١٦مشاوراٍت وطنيٍة يف بيجني يومي      
اورة اإلقليمية الختاذ ما يلزم من إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل طفل نتائج هذه املش

من شىت أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو النفسي، والسعي إىل إجياد الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة 
 .ه والتصدي هلاتكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنف واإلساءة هذ

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

 :فيما يتصل بالصني القارية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي -٣٤١

 قلة البيانات املصنفة واحملدودة بشأن األطفال املعوقني؛ )أ( 

 التعريف الضيق لإلعاقة؛ )ب( 

  واملناطق الريفية فيما يتعلق بعدد األطفال املعوقني؛التباين الكبري بني املناطق احلضرية )ج( 

االستثناء لسياسة الطفل الواحد، الذي مبوجبه جيوز لألسر اليت لديها طفل يعاين من إعاقة إجناب  )د( 
 .طفل ثاٍن، وهو إجراء يعزز التمييز الفعلي ضد األطفال املعوقني

مم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص       توصـي اللجـنة بأن تراعي الدولة الطرف قواعد األ          -٣٤٢
والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن موضوع ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (للمعوقني 

، كي تضمن تنفيذ مجيع املبادئ واألحكام الواردة يف         )CRC/C/69انظر الوثيقة   (حقـوق األطفـال املعوقني      
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كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف الصني         . ألطفال املعوقني اخلاضعني لواليتها   االتفاقـية لصاحل ا   
 :القارية، مبا يلي

أن تعـزز نظامها جلمع البيانات لضمان إتاحة بياناٍت دقيقٍة بشأن األطفال املعوقني، على أن     )أ( 
 ت املعيشة ونوع اإلعاقة؛تكون مصنفة حبسب اجلنس والعمر واملنطقة الريفية أو احلضرية وترتيبا

 أن تضع تعريفاً لإلعاقة يتوافق مع املعايري املقبولة دولياً؛ )ب( 

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على التمييز الفعلي ضد األطفال املعوقني، وال سيما  )ج( 
 .التخلي عن هؤالء األطفال

 الصحة واخلدمات الصحية

رز يف مؤشرات الرعاية الصحية، وتكرر مع ذلك ما سبق أن أعربت عنه من              تـنوه اللجنة بالتحسن البا     -٣٤٣
شـواغل إزاء التفاوتات القائمة يف الصني القارية بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وبني املقاطعات الشرقية                

األطفال، والتغذية،  واملقاطعـات الغربـية، ومجاعـة اهلان واألقليات اإلثنية، فيما يتعلق مبعدل وفيات الرضَّع و              
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالة سوء التغذية          . واملؤشـرات األخرى ذات الصلة بصحة األطفال      

وظهـور الـبدانة يف صفوف األطفال وعدم كفاية السياسات املتعلقة بالرضاعة الطبيعية يف خمتلف أحناء الدولة                 
 . الطرف

لطرف مجيع التدابري الضرورية لضمان إمكانية توصيل مجيع األطفال         توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ا      -٣٤٤
كما حتث . اخلاضـعني لواليـتها، مبن فيهم األطفال غري املسجلني، إىل اخلدمات الصحية املتاحة لألم والطفل       

الدولـة الطرف على وضع سياساٍت وبرامج ملعاجلة مشاكل سوء تغذية وبدانة األطفال على النحو املناسب،         
ـ  جيع الرضاعة الطبيعية وذلك بتعزيز تنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم يف مجيع أحناء الدولة                وتش

الطرف، مبا يف ذلك القانون الصيين املتعلق بتسويق بدائل لنب األم، وعن طريق تشجيع املستشفيات املالئمة                
 .للرضَّع يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

 صحة املراهقني

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات بشأن اخلدمات الصحية املتاحة للمراهقني يف الصني     -٣٤٥
القاريـة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وإزاء كثرة حاالت احلمل واإلجهاض يف صفوف املراهقات يف منطقة                

 .هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

، يف كافة املناطق اخلاضعة لواليتها، عناية فائقة لصحة املراهقني، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف -٣٤٦
بشأن صحة  ) ٢٠٠٣(٤وتوفـر اخلدمـات الصحية املالئمة هلم، آخذة يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم               

 املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وأن تضاعف جهودها الرامية إىل حتسني صحة املراهقني، مبا يف
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ذلك عن طريق التثقيف الصحي داخل املدارس يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وأن ُتنشئ خدمات صحية  
 . داخل املدرسة، مبا فيها إسداء املشورة وتقدمي الرعاية يف كنف السرية وعلى حنو يراعي احتياجات الشباب

 الصحة العقلية

هتا الدولة الطرف يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة      تالحـظ اللجـنة مـع التقدير التدابري اليت اختذ          -٣٤٧
إال أهنا ال تزال قلقة إزاء عدم توفر بيانات        . للتصـدي للعـدد الكـبري من حاالت االنتحار يف صفوف الشباب           

ومعلومـات عن خدمات الصحة العقلية املتاحة للمراهقني يف الصني ويف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وبشأن                
 .تعاطي املشروبات الكحولية واملخدراتالتدخني و

توصـي اللجـنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها، بتوسيع نطاق خدمات                 -٣٤٨
الصـحة العقلـية، الوقائـية والعالجية منها، لصاحل املراهقني، وأن تضع برامج هتدف إىل احلد من التدخني                  

طي املخدرات يف صفوف املراهقني، ال سيما بتنظيم محالت تستهدف          واسـتهالك املشروبات الكحولية وتعا    
كما توصي اللجنة بأن    . املـراهقني على وجه التحديد بشأن خيارات السلوكيات الصحية واملهارات احلياتية          

تواصل الدولة الطرف تعزيز ما تبذله من جهود، يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، للحيلولة دون وقوع     
 . االنتحار يف صفوف الشبابظاهرة

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

ترحب اللجنة مبا وضعته الدولة الطرف من سياسات وبرامج لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس               -٣٤٩
تنفذ غري أهنا تشعر بالقلق ألن هذه السياسات والربامج ال          . نقص املناعة البشري ومبرض اإليدز يف الصني القارية       

 .بالقدر الكايف

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ سياساهتا وبراجمها لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين              -٣٥٠
 :بالفريوس ومبرض اإليدز يف الصني القارية، وذلك باختاذ اإلجراءات التالية

 زيادة املوارد املالية اليت ختصصها هلذه الربامج؛ )أ( 

اون مع السلطات احمللية حىت تضمن هلا احلصول على التدريب واملعدات الكافية          تعزيـز التع   )ب( 
 ؛) من االتفاقية٣املادة (لتنفيذ الربامج والسياسات مبا يتوافق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى 

تعزيـز محـالت إعـالم اجلمهور إلشاعة الوعي باملرض والقضاء على التمييز ضد األطفال              )ج( 
 . من هذه املالحظات اخلتامية٣٢وس ومبرض اإليدز، على حنو ما تشري إليه الفقرة املصابني بالفري

اإليدز وحقوق الطفل، /بشأن فريوس نقص املناعة البشري) ٢٠٠٣(٣ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم  -٣٥١
لجنة الدولة  اإليدز وحقوق اإلنسان، توصي ال    /واملـبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة البشري        

اخلاصتني،  الطرف بتعزيز جهودها ملنع انتشار الفريوس واملرض، يف كل من الصني القارية واملنطقتني اإلداريتني             
 .ومبواصلة إشاعة الوعي بالفريوس وباملرض بني املراهقني، وخباصة املراهقون املنتمون إىل الفئات الضعيفة
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 مستوى املعيشة

لدولة الطرف، يف الصني القارية، من إجنازات اقتصادية مثرية لإلعجاب، وبقيامها، تنوه اللجنة مبا حققته ا -٣٥٢
خـالل السنوات األخرية، بزيادة املوارد املخصصة للفقراء، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي املنح الدراسية لألطفال                 

ت سكانية حمددة، مثل السكان غري أهنا تشعر بالقلق ألن الفقر، ال سيما يف مناطق معينة ويف صفوف فئا. احملرومني
 .املهاجرين أو النازحني من األرياف إىل املدن، والتفاوتات املتزايدة، ال تزال تشكل شواغل جدية

وباملثل، فرغم اإلجنازات االقتصادية اليت حتققت يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، ال تزال اللجنة قلقة                 -٣٥٣
اليت  الفئات السكانية الضعيفة، مثل العاطلني عن العمل واملهاجرين واألسر        إزاء ظاهـرة الفقـر يف صفوف أطفال         

 .يراعاها والد واحد، وإزاء عدم وجود خط حمدد للفقر، وهو ما حيول دون صياغة سياسات مالئمة ملكافحة الفقر

الصني توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة يف                -٣٥٤
 من هذه الوثيقة،    ٢٠القاريـة، مبا يف ذلك بإدخال تعديالت على اعتمادات امليزانية املشار إليها يف الفقرة               

كما حتث الدولة الطرف على زيادة املزايا اليت تتيحها، مثل املنح . وبتوحيد قاعدة البيانات بشأن فقر األطفال
ئات الضعيفة، مثل النازحني من األرياف إىل املدن، وأطفال         الدراسية، لألطفال احملرومني، مبن فيهم أطفال الف      

 .املناطق الفقرية يف غرب الصني

وفـيما يتصل مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، توصي اللجنة بأن حتدد الدولة الطرف خط الفقر                 -٧٤
 يف الدخل، وأن توفر وأن تضع سياسات مالئمة ملكافحة الفقر يف صفوف األطفال ومعاجلة التفاوتات املتزايدة

جلمـيع الفئات السكانية الضعيفة، مبن فيها املهاجرون اجلدد، املزيد مـن فرص احلصول على استحقاقات               
 .الرعاية االجتماعية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

 التعليم، مبا فيه التدريب والتوجيه املهنيان 

 الطرف من جهود يف الصني القارية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار            بيـنما تنوه اللجنة مبا تبذله الدولة       -٣٥٦
أوجه التفاوت يف السبل املتاحة لتحصيل العلم ومدى توافر التعليم، وهو ما يؤثر سلباً يف البنات، واألطفال الذين 

ق الريفية واملقاطعات   يعانون من صعوبات يف حتصيل العلم، وأطفال األقليات اإلثنية، واألطفال املقيمني يف املناط            
كما تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يدفعه الطالب من رسوم متنوعة يف إطار . الغربية، وأطفال املهاجرين

التعلـيم اإلجباري، وارتفاع عدد الطالب نسبة إىل عدد املدرسني، وارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة يف                
 .ة، ونوعية التعليم يف خمتلف أرجاء الصني القاريةاملدرسة اإلعدادية واملدرسة الثانوي

وفيما يتصل مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدالت االنقطاع عن الدراسة  -٣٥٧
وتعرب عن أسفها إزاء    . يف املـدارس الـثانوية، والطابع التنافسي للنظام املدرسي، وظاهرة البلطجة يف املدارس            

 .ة املعلومات املتاحة بشأن هذه القضايا يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصةحمدودي
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، يف الصني القارية، مبا يلي -٣٥٨

اليت تدفع يف إطار التعليم     " املستترة"أن تلغـي مجـيع الرسوم املتنوعة وغريها من الرسوم            )أ( 
 بالفعل؛االبتدائي، لضمان جمانية التعليم 

أن تـزيد املـوارد املخصصة للتعليم مبا يتمشى مع الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وفقاً ملا         )ب( 
يقضـي به قانون التعليم، وأن ختصص هذه املوارد على حنو يكفل جلميع األطفال، وخباصة البنات، واألطفال   

نية، وأطفال املهاجرين، إمتام سنوات التعليم      الذين يواجهون صعوبات يف حتصيل العلم، وأطفال األقليات اإلث        
 اإلجباري التسع، واالستفادة، على قدم املساواة مع اآلخرين، من برامج التعليم والتنمية للطفولة املبكرة؛

أن تشجع على وضع نظم مرنة للتعليم متكن األطفال الذين ينقطعون عن الدراسة، وال سيما  )ج( 
الفقر أو اهلجرة، من إمتام تعليمهم اإلجباري واحلصول على شهادات علمية           األطفال الذين ينقطعون بسبب     

مالئمـة مـن خـالل قنوات غري رمسية، وأن تكفل توفري التعليم والتدريب الفين واملهين املناسب وإمكانية                  
 احلصول عليه؛

ي أيضاً  أن تضـمن توفـر مجيع مواد التدريس والتعليم يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانو              )د( 
 باللغات اليت تتكلمها األقليات ومبحتوى يراعي اخلصوصيات الثقافية؛

أن تستمر يف تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني نوعية التعليم، مبا يف ذلك عن طريق تدريب                  )ه( 
 املدرسني وزيادة عدد املدرسني نسبة إىل الطالب؛

، وال سيما من خالل وضع منهج       "نمية الشاملة الت"أن تعزز تنفيذ سياستها الرامية إىل حتقيق         )و( 
دراسـي يعزز قدرات األطفال يف جمال التعليم القائم على املشاركة ويركز أيضـاً على حق الطفـل فـي                 

 اللعب والراحة؛

أن تلتمس املساعدة التقنية فـي هـذا الصـدد من جهـات منهـا اليونيسيف والوكاالت  )ز( 
 .الوطنية املختصة

 :ا يتصل مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يليوفيم -٣٥٩

 أن تضع برامج هتدف إىل معاجلة معدالت االنقطاع عن الدراسة يف مرحلة التعليم الثانوي؛ )أ( 

ن طريق  أن تواصل تعزيز الربامج القائمة الرامية إىل معاجلة العنف يف املدارس، مبا يف ذلك ع               )ب( 
 إشراك الطالب أنفسهم؛

أن تنهض بنوعية التعليم على حنو يكفل احلد من املنافسة اليت يتسم هبا نظام التعليم ويطور                 )ج( 
 .قدرات التعلم القائم على املشاركة ويعزز حق الطفل يف اللعب والراحة



CRC/C/153 
Page 80 

 

على التعجيل بتنفيذ خططها وفيما يتصل مبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، تشجع اللجنة الدولة الطرف  -٣٦٠
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج .  عاما١٢ًالرامية إىل متديد فترة التعليم اإلجباري اجملاين لتصل إىل 

 .يف تقريرها الدوري املقبل معلومات إضافية بشأن جودة التعليم والربامج الرامية إىل احلد من العنف يف املدارس

 اصة تدابري احلماية اخل-٧

 أطفال الالجئني واملهاجرين

تـنوه اللجـنة مبـا تبذله الدولة الطرف من جهود للسماح لالجئي اهلند الصينية، البالغ عددهم زهاء                       -٣٦١
إال أهنا تشعر بالقلق ألن أطفال هؤالء الالجئني        .  شخص، باالستيطان بصفة دائمة يف الصني القارية       ٣٠٠ ٠٠٠

كما تشعر بالقلق ألن األطفال الذين يدخلون إىل الصني . لون على اجلنسية الصينيةالذين يولدون يف الصني ال حيص
القارية قادمني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يعتربون حتماً مهاجرين اقتصاديني ويرغمون على العودة من 

 . حيث أتوا مع عدم اعتبار احتماالت تعرضهم ألضرار ال سبيل إىل جربها بعد عودهتم

وفيما يتصل مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، تالحظ اللجنة أن ليس هناك ما يضمن ألطفال الالجئني  -٣٦٢
 .وأطفال املهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية سبل احلصول على التعليم

الالجئني توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل جلميع األطفال اخلاضعني لواليتها، مبن فيهم أطفال               -٣٦٣
وملتمسـي اللجوء وغريهم من املهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية، التمتع جبميع الضمانات املتعلقة حبقوق               

. اإلنسـان الواردة يف دستورها ويف االتفاقية، وذلك يف كل من الصني القارية واملنطقتني اإلداريتني اخلاصتني               
 :صوص مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه اخل

أن تقـوم بتعديل تشريعها كي تسمح لألطفال الذين يولدون يف الصني من والدين من اهلند                 )أ( 
 الصينية جلأوا يف السابق إىل الصني القارية، باحلصول على اجلنسية الصينية؛

أن تتأكد من عدم إعادة أي أطفال غري مصحوبني، مبن فيهم األطفال القادمون من مجهورية                )ب( 
كوريا الدميقراطية الشعبية، إىل بلد إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد باحتمال تعرض الطفل                
بالفعل لضرر ال سبيل إىل جربه، مثالً مبعاقبته بعقوبة مفرطة النتهاكه قوانني اهلجرة، وذلك وفقاً لتعليق اللجنة 

 بشأن القصر غري املصحوبني؛) ٢٠٠٥(٦العام رقم 

أن تقـوم بتعديل تشريعاهتا ولوائحها التنظيمية كي تكفل جلميع أطفال الالجئني وملتمسي              )ج( 
اللجوء واملهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، االلتحاق باملدارس دون               

 .تأخري ال مربر له

 االستغالل االقتصادي

 يف عام  ١٨٢ و ١٣٨ف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي        ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطر       -٣٦٤
غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات حمددة بشأن عمل األطفال يف             .  على التوايل  ٢٠٠٢ ويف عام    ١٩٩٨
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ح كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات ولوائ. الصني القارية، يف حني تشري تقارير إىل انتشار هذه الظاهرة
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . إداريـة حمددة تعرف استغالل األطفال يف األعمال اخلطرة وحتميهم من ذلك           

 .انتشار ظاهرة إعادة التأهيل من خالل العمل

   ١٣٨توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تنفيذها التفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي     -٣٦٥
 :ريق ما يلي، وال سيما عن ط١٨٢و

أن تقوم جبمع بيانات مفصلة حمددة بشأن عمل األطفال، واستخدامها كي تضع، بالتعاون مع  )أ( 
 األطفال العاملني، تدابري فعالة ملنع مجيع أشكال عمل األطفال والقضاء عليها؛

رك أن تضع لوائح تنظيمية تفصيلية بشأن أشكال العمل الضار واخلطر اليت ال ينبغي أن يشت               )ب( 
 فيها مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة، وذلك بالتشاور مع األطفال املتضررين؛

أن تـتأكد مـن أن إعادة التأهيل من خالل العمل ال تفضي إىل تشغيل األطفال يف ظروف                   )ج( 
 .١٨٢ و١٣٨تنتهك فيها مبادئ وأحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي 

 أطفال الشوارع

اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف الصني القارية، فإهنا تعرب عن قلقها بينما تالحظ  -٣٦٦
 .إزاء األعداد الكبرية من األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تقوم، يف الصني القارية، بتعزيز جهودها ذات الصلة بأطفال                  -٣٦٧
 :جه خاص عن طريق القيام مبا يليالشوارع، وذلك بو

أن تقـوم بـبحوث إضافية بشأن حالة األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، وأن                )أ( 
تسـتند إىل نـتائج هـذه البحوث لوضع برامج وسياسات مالئمة لتخفيض عدد أطفال الشوارع ومدهم                 

 باملساعدة املناسبة؛

ذ على مستوى األسرة وعلى مستوى اجلماعة احمللية        أن تـوىل األولوية لإلجراءات اليت تتخ       )ب( 
 إلعادة إدماج هؤالء األطفال يف أسرهم؛

أن تـزيد املـوارد اليت ختصصها للسلطات احمللية املعنية بتقدمي اخلدمات ألطفال الشوارع               )ج( 
 .وأسرهم

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

كاو اإلدارية اخلاصة، تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد فيما يتعلق بالصني القارية ومنطقة ما -٣٦٨
قدمـت تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال           

مالحظاهتا اخلتامية واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وحتيل الدولة الطرف إىل توصياهتا ذات الصلة املضمنة يف    
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وتعرب اللجنة عن أسفها ألن نطاق تطبيق هذا الربوتوكول         . (CRC/C/OPSA/CO/2)بشـأن هـذا املوضوع      
وبينما ترحب اللجنة مبا أُجري من تعديالت       . االختياري ال يشمل حىت اآلن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة         

تغالل يف املواد اإلباحية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود         لقانون اجلرائم من أجل تعزيز محاية األطفال من االس        
 .أية بيانات بشأن بغاء األطفال يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أو أية تقارير عن حاالت من هذا القبيل

بغية منع االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه من أغراض االستغالل، ومكافحة هذه              -٣٦٩
 :لظاهرة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مبا يليا

أن تواصـل وضع نظم للوقاية املبكرة من االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، وتعزيز               )أ( 
 هذه النظم؛

 فيها، بغية فهم    أن تواصـل تعزيز جهودها الرامية إىل حتديد حاالت االجتار هذه، والتحقيق            )ب( 
 قضايا االجتار فهماً أفضل وضمان حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم؛

أن تضع وتعتمد سياسة شاملة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، ومكافحة هذه              )ج( 
 الظاهرة، مبا يف ذلك معاجلة األسباب اجلذرية والعوامل اليت تعرض األطفال هلذا النوع من االستغالل؛

أو االجتار،  /أن توفـر بـرامج كافية ملساعدة األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و             )د( 
وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمع، وذلك عمالً باإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة                

ي املعتمد يف املؤمتر نفسه املعقود      ، وبااللتزام العامل  ١٩٩٦االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية يف عام        
 ؛٢٠٠١يف عام 

أن تقوم بالتصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه             )ه( 
 ).٢٠٠٠(واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

حب اللجنة بقرار الدولة الطرف إلغاء عقوبة اإلعدام يف الصني القارية لألشخاص الذين اقترفوا جرمية               تر -٣٧٠
غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء إمكانية فرض عقوبة السجن املؤبد حىت اآلن على           . قـبل بلـوغ الثامـنة عشـرة       

وبينما تنوه اللجنة مبا تبذله . حياناألشـخاص دون الثامنة عشرة، وأن كان هذا احلكم ال يطبق يف الكثري من األ              
الدولة الطرف من جهود إلصالح القوانني املتعلقة بقضاء األحداث مثل القانون املتعلق حبماية القصر، فإهنا ال تزال 
 قلقة ألن التشريعات واللوائح التنظيمية واإلجراءات اإلدارية القائمة ال حتدد مبا فيه الكفاية االلتزامات املفصلة اليت

 .تقع على عاتق السلطات املختصة والسلطة القضائية حلماية األطفال املخالفني للقانون، يف مجيع املراحل

وبينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف منطقة هونغ  -٣٧١
كما .  القانونية للمسؤولية اجلنائية احملددة بعشر سنوات      كونغ اإلدارية اخلاصة، فإهنا ال تزال قلقة إزاء صغر السن         
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تعرب اللجنة عن قلقها ألن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني السادسة عشرة والثامنة عشرة ال حيصلون دائماً                 
 .على محاية خاصة يف حالة جنوحهم

شواغل إزاء عدم وجود قضاء     وتشـاطر اللجنة ما أعرب عنه مندوبو منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة من              -٣٧٢
إصالحي لألطفال اجلاحنني، وترحب مبا وردها من هؤالء املندوبني من معلومات تفيد بوجود خطط إلصالح نظام 

 .قضاء األحداث

، (CRC/C/46يف ضوء التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن قضاء األحداث               -٣٧٣
ي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها تنفيذ            ، توص )٢٣٨ إىل   ٢٠٣الفقرات  

 من االتفاقية، وغريها من     ٣٩ و ٤٠ و ٣٧املعـايري املـتعلقة بقضاء األحداث تنفيذاً كامالً، وال سيما املواد            
ارة شؤون قضاء   املعـايري الدولـية ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلد               

، )مبادئ الرياض التوجيهية (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف 

الطرف بأن تقوم، يف مجيع اهليئات القضائية، بتوفري التدريب الالزم          كما توصي الدولة    . نظام العدالة اجلنائية  
 .بشأن املعايري الدولية ذات الصلة للموظفني املكلفني بإدارة شؤون قضاء األحداث

 :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف الصني القارية، مبا يلي -٣٧٤

 ين ارتكبوا جرمية قبل بلوغهم الثامنة عشرة؛أن تلغي احلكم بالسجن املؤبد على األشخاص الذ )أ( 

أن تقـوم بـتعديل تشريعها على حنو يكفل جلميع األطفال احملرومني من حريتهم، مبن فيهم                 )ب( 
األطفال املودعون يف مدارس التأهيل للعمل، احلق يف احلصول على وجه السرعة على مساعدة قانونية وغريها 

ق يف الدفع بعدم شرعية حرماهنم من احلرية يف الوقت املناسب أمام حمكمة             من أشكال املساعدة املالئمة، واحل    
 أو سلطة أخرى تكون خمتصة ومستقلة وحمايدة؛

أن تكفـل عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال فـي املطاف األخري، وأن تعزز وتضاعف                 )ج( 
ة، أو اخلدمـة اجملتمعية، أو احلكم مع إمكانات إصدار أحكام بديلة، مثـل الوساطة، أو الوضع حتت املراقبـ

 وقف التنفيذ؛

أن تضـمن توفري فرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على كسب املهارات                )د( 
احلياتـية، وخدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، لألشخاص دون الثامنة عشرة الذين صدرت ضدهم               

 ن أجل حتقيق منوهم الكامل؛أحكام والذين أفرج عنهم وذلك م

أن تلـتمس التعاون التقين واملساعدة من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق         )ه( 
 .اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف
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 : مبا يليتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، -٣٧٥

 أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛ )أ( 

 أن تلغي عقوبة السجن املؤبد لألشخاص الذين ارتكبوا جرمية قبل بلوغ الثامنة عشرة؛ )ب( 

أن تضمن بصفة دائمة متتع مجيع األطفال دون الثامنة عشرة حبماية خاصة يف حالة جنوحهم،                )ج( 
 ل مساعهم أمام حمكمة متخصصة يف شؤون قضاء األحداث من قبل قضاة مدربني على النحو الواجب؛وتكف

أن تضمن عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال يف املطاف األخري، وتقوم بتعزيز وزيادة إمكانيات                 )د( 
 .، أو احلكم مع وقف التنفيذإصدار أحكام بديلة، مثل الوساطة، أو الوضع حتت املراقبة، أو اخلدمة اجملتمعية

ويف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ خططها الرامية إىل               -٣٧٦
 :إصالح نظام قضاء األحداث، وتتأكد من أن هذه اإلصالحات تشمل ما يلي

ة إمكانيات إصدار أحكام    تدابري تكفل عدم اللجوء إىل االحتجاز إال يف املطاف األخري وزياد           )أ( 
 بديلة، مثل الوضع حتت املراقبة، أو اخلدمة اجملتمعية، أو احلكم مع وقف التنفيذ؛

 إمكانيات اللجوء إىل القضاء اإلصالحي، كالتباحث يف إطار جمموعات أسرية؛ )ب( 

لك يف  توسيع نطاق اخلدمات ملساعدة اجلاحنني األحداث على إعادة االندماج يف اجملتمع، وذ            )ج( 
 .بيئة تراعي صحة الطفل واالحترام الذايت وكرامة الطفل

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حوق الطفل-٨

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق تطبيق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل               -٣٧٧
اإلباحية ليشمل منطقة هونغ كونغ اإلدارية املـتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد         

كمـا توصـي الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف              . اخلاصـة 
، وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل منطقيت      ٢٠٠١مارس  / آذار ١٥الـنـزاعات املسلحة، الذي وقعت عليه يف        

 .هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً                -٣٧٨
باختـاذ إجـراءات منها إحالتها إىل أعضاء املؤمتر الشعيب الوطين وجملس الدولة يف الصني القارية، وكل من                  

عي يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، واجمللس التنفيذي واجلمعية          اجمللـس التنفـيذي واجمللـس التشري      
التشريعية يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، والسلطات املختصة على الصعيد احمللي وصعيد املقاطعات، عند              

 .االقتضاء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

لدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية وتوصي اللجنة ا -٣٧٩
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، باللغات اليت يتكلمها أهايل         ) املالحظات اخلتامية (اليت قدمتها، والتوصيات    

 ومنظمات اجملتمع املدين ، للجمهور عامة)على سبيل املثال ال احلصر(الـبلد، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت      
وجمموعات الشباب والفئات املهنيـة واألطفـال، وذلك هبدف إثـارة املناقشـة وإشاعـة الوعي باالتفاقية 

 .وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١٠

تؤكـد اللجـنة، يف ضـوء التوصية اليت اعتمدهتا والواردة يف تقريرها الصادر عن دورهتا التاسعة                  -٣٨٠
، على أمهية تقدمي التقارير على حنو ميتثل متاماً ألحكام املادة           CRC/C/114)( بشأن تواتر التقارير     والعشـرين 

ويشمل أحد اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية،           .  مـن االتفاقية   ٤٤
ويف هذا الصدد   .  تنفيذ االتفاقية  ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل كي تنظر يف التقدم احملرز يف            

وتقر . يعتـرب قـيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية                
وكتدبري استثنائي . اللجنة بأن بعض الدول األطراف جتد صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها وبصفة منتظمة

رف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير ليتسىن هلا االمتثال التام ألحكام يرمي إىل مساعدة الدولة الط
 ٣١االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موحد حبلول                

 أال يتجاوز عدد صفحات     وينبغي. ، وهـو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع        ٢٠٠٩مـارس   /آذار
وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها    . CRC/C/118)انظر  ( صـفحة    ١٢٠الـتقرير املوحـد     

 .الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املتوخى يف االتفاقية

 )مبا فيها منطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة(الصني : املالحظات اخلتامية

 (CRC/C/OPSA/CHN/1 مبا فيها منطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة، اللجنة يف التقرير األوَّيل للصني،نظرت  -٣٨١
، CRC/C/SR.1062-1065)انظر  (١٠٦٥ إىل ١٠٦٢، يف جلساهتا من ٢٠٠٥مايو / أيار١١الـذي قدم يف  ) Part IIو

 ٣٠، املعقودة يف CRC/C/SR.1080) (١٠٨٠، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ٢٠ و ١٩املعقـودة يف    
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الذي يشمل تنفيذ الربوتوكول االختياري يف الصني القارية                -٣٨٢
 .ديرها للحوار الصريح واملفتوح الذي دار مع الوفدوتعرب اللجنة عن تق. منطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصةويف 
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل تقدمي تقريرها األويل يف الوقت املناسب         -٣٨٣
الربوتوكول عن أسفها ألن تطبيق     إال أن اللجنة تعرب     . الدوري الثاين حبيـث يتسىن النظر فيه باالقتران مع تقريرها         

 .منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةاالختياري مل يشمل 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري 

يف الصني جتار واالستغالل اجلنسي باجلهود املضاعفة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف مكافحة االترحب اللجنة  -٣٨٤
 اإلداريتني اخلاصتني، وال    القاريـة واملعلومـات اليت قدمها الوفد واليت تفيد بزيادة التنسيق بني الصني القارية واملنطقتني              

الصني القارية من طرف    ولكنها قلقة ألن هذه املسألة تعالَج أساسا يف         . سيما فيما يتعلق بلّم مشل الضحايا بأسرهم      
 مع الوزارات األخرى، ومع إيالء اهتمام غري كاٍف جلوانب االجتار يف بدرجة حمدودة من التنسيقارة األمن العام وز

 .البشر االجتماعية واالقتصادية

الصني القارية، تتضمن أن تنظر يف إنشاء هيئة مركزية للتنسيق يف      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف ب        -٣٨٥
باب املتضررين واملنظمات غري احلكومية وخباصة تلك اليت يف إمكاهنا أن           الـوزارات املختصة واألطفال والش    

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على      . جوانب االجتار واالستغالل اجلنسي االجتماعية واالقتصادية      تعـاجل 
الضحايا ومنع  واملنطقتني اإلداريتني اخلاصتني بشأن تقدمي املساعدة إىل        زيـادة تنسيق األنشطة بني الصني القارية        

 .اجلرائم وحماكمة مرتكبيها

 خطط العمل الوطنية

يف حني أن اللجنة تالحظ مع التقدير توقيع الدولة الطرف على مذكرة التفاهم على مكافحة االجتار باألشخاص                  -٣٨٦
دم وجود خطة ، إال أهنا تشعر بالقلق لع  ٢٠٠٤أكتوبر  / املـنطقة دون اإلقليمـية حلوض هنر امليكونغ، يف تشرين األول           يف

 . ماكاو اإلدارية اخلاصة الصني القارية أو يف منطقةعمل ملكافحة االجتار واالستغالل اجلنسي، ميكن تطبيقها يف

 ماكاو اإلدارية    الصني القارية ويف منطقة    يفتوصـي اللجنة الدولة الطرف بصياغة وتنفيذ خطة عمل ُتطبق            -٣٨٧
 .والتزام يوكوهاما العاملي، وأحكام الربوتوكول االختياريمل ستكهومل، برنامج عاخلاصة، على التوايل، وتستند إىل 

 مجع البيانات

تعرب اللجنة عن أسفها لكون البيانات اإلحصائية املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر عرب احلدود  -٣٨٨
كما أن القلق . او اإلدارية اخلاصة ماكحمدودة يف تقرير الدولة الطرف، فيما يتعلق بكل من الصني القارية ومنطقة

يسـاورها ألن البيانات ال تشري تقريباً إال إىل عدد النساء واألطفال الذين أُنقذوا، ال إىل الذين اخُتطفوا، وألهنا                   
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تشـري عـادةً إىل فـترات خمتلفة من الزمن، مما يعترض دقة تقييم الوضع ورصده فيما خيص بيع األطفال، وبغاء     
 .ل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال واستغال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها جلمع بيانات مفصلة عن ضحايا االجتار، وبيع األطفال               -٣٨٩
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالفتيان والفتيات املتضررين، 

والصني القارية، واألقاليم واملناطق داخل الصني القارية، والبلدان        ية اخلاصة،    اإلدار مصـنفة حسب املنطقة   
 .اجملاورة مىت تسىن ذلك

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

 القانون اجلنائي أو قانون العقوبات واللوائح القائمة

مي االجتار باألطفال وبيعهم يف الصني القارية مبوجب قانون العقوبات          يف حني أن اللجنة تالحظ أنه مت جتر        -٣٩٠
، فإن القلق يساورها ألن القانون اجلنائي ال يتضمن مجيع أغراض وأشكال بيع األطفال الواردة يف                ١٩٩٧لعـام   
 .من الربوتوكول االختياري) ١(٣املادة 

 حلظر االجتار باألطفال وبيعهم جلميع      ١٩٩٧ام  توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعديل القانون اجلنائي لع          -٣٩١
من الربوتوكول االختياري، مع إيالء اهتمام خاص لالجتار باألطفال         ) ١(٣األغـراض واألشـكال الواردة يف املادة        

 .وبيعهم ألغراض التبين

 اجلزائية/ اإلجراءات اجلنائية-٣

 تسليم املطلوبني

زدَوج، سواء بالنسبة للتسليم أو للمحاكمة داخل البلد على جرائم يزعم يساور اللجنة القلق ألن شرط التجرمي امل  -٣٩٢
 . من الربوتوكول االختياري٣ و٢ و١أهنا ارُتكبت يف اخلارج، يعوق احملاكمة على اجلرائم املنصوص عليها يف املواد 

أو / للتسليم و  توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا إللغاء شرط التجرمي املزدَوج بالنسبة            -٣٩٣
 .احملاكمة داخل الصني القارية على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج

  محاية حقوق األطفال الضحايا-٤

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

 اخلدمات املتاحة ملساعدة األطفال لة الطرف بشأن الدوتقدمها املعلومات اليت القلق من قلةللجنة ساور اي -٣٩٤
املصممة وهي قلقة أيضاً النعدام برامج املساعدة       . الصني القارية الضـحايا فيما خيص إعادة اإلدماج والتعايف يف         

 . ماكاو اإلدارية اخلاصةمنطقةخصيصاً لألطفال من ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي يف 
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لألطفال من ضحايا االجتار واالستغالل     الطرف بتوسيع نطاق اخلدمات املتاحة      توصي اللجنة الدولة     -٣٩٥
االندماج من جديد والتعايف،  ماكاو اإلدارية اخلاصة ملساعدهتم على    منطقةيف  داخل الصني القارية و   اجلنسـي   

 .والتأكد من أن هذه اخلدمات مصممة خصيصاً لالستجابة الحتياجات هؤالء الضحايا

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

 التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

يف حـني أن اللجـنة تالحظ أن اإلجراءات املتخذة يف الصني القارية للمعاقبة على اجلرائم املتعلقة ببيع                   -٣٩٦
من نقص االهتمام الذي يوىل ملنع هذه      فهي قلقة    األطفال يف املواد اإلباحية،   األطفـال، وبغاء األطفال واستغالل      

 ماكاو اإلدارية اخلاصة عن تزايد اجلهود       ملعلومات اليت قدمها أعضاء وفد منطقة     وحتيط اللجنة علما أيضا با    . اجلرائم
 .املبذولة من أجل الوقاية، مع التوسع يف أنشطة املقامرة داخل اإلقليم

ـ   -٣٩٧ ي اللجنة الدولة الطرف بإيالء املزيد من االهتمام ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل              توص
 االقتصادية، وتنظيم   -األطفـال يف املـواد اإلباحية بطرق منها اختاذ إجراءات ملعاجلة األسباب االجتماعية              

احلد من املخاطر املتصلة    جلنسي و محالت التوعية، وتثقيف الوالدين واألطفال بشأن منع االجتار واالستغالل ا         
 ماكاو اإلدارية   منطقةوحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تعزيز جهودها املتعلقة باملنع يف             . بذلك

 .اخلاصة وعلى تقدمي املزيد من املعلومات عن هذه اجلهود يف تقريرها الدوري القادم

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل-٦

. زدياد التعاون اإلقليمي بني الدولة الطرف والبلدان اجملاورة، مثل فييت نام          يط اللجنة علماً مع التقدير با     حت -٣٩٨
ولكـن القلق يساورها بسبب التقارير الواردة عن تزايد االجتار بالفتيات عرب احلدود، من الدولة الطرف وإليها،                 

 .وذلك، على ما يبدو، ألغراض االستغالل اجلنسي والبغاء

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي يف الصني القارية -٣٩٩

بيع األطفال وبغاء األطفال  ألغراض عرب احلدوداالضطالع بأحباث إضافية عن مدى وطبيعة االجتار     )أ( 
قليمية واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحية والسياحة اجلنسية، بالتعاون مع املنظمات والوكاالت الدولية واإل               

 والبلدان اجملاورة؛

وتوسـيع نطاق تعاوهنا الدويل باختاذ املزيد من التدابري املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية    )ب( 
مـن أجـل مـنع األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                  

 .ال، والتحقيق فيها، وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهموالسياحة اجلنسية، والكشف عن هذه األفع
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  املتابعة والنشر-٧

 املتابعـة

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل      -٤٠٠
 القارية واجمللس   بوسـائل مـنها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الدولة واملؤمتر الشعيب الوطين يف الصني              

التنفـيذي واجلمعية التشريعية يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وإىل سلطات األقاليم والسلطات احمللية عند        
 .االقتضاء، لكي تنظر فيها على النحو املالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات

 النشــر

 املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات     توصـي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري األويل والردود اخلطية         -٤٠١
اليت اعتمدهتا اللجنة لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات         ) املالحظـات اخلتامـية   (ذات الصـلة    

، إلثارة  )دون االقتصار عليها  (الشـباب واجلمعيات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت             
 .قية وتنفيذها ورصدهاالنقاش والتوعية بشأن االتفا

  التقرير القادم-٨

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن   ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٤٠٢
 ٣١، املتعني تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف )اجلامع للتقريرين الثالث والرابع(تقريرها الدوري القادم 

 .  من االتفاقية، معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري٤٤عمالً باملادة  ٢٠٠٩مارس /آذار

 فنلندا: املالحظات اخلتامية

 ١٠٦٩ و ١٠٦٨يف جلستيها   ) CRC/C/129/Add.5(نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لفنلندا          -٤٠٣
 ١٠٨٠، واعتمدت يف جلستها   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ٢٢املعقودتـني يف    ) 1069 و CRC/C/SR.1068انظـر   (

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، فضالً عن الردود اخلطية على قائمة املسائل            -٤٠٤
)CRC/C/Q/FIN/3(وأعربت اللجنة عن تقديرها . ألطفال يف فنلندا، اليت كونت لدى اللجنة فهماً واضحاً لوضع ا

 . حلضور وفد شامل لعدة قطاعات قدم معلومات إضافية

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير -٤٠٥

 ؛٢٠٠٢مارس /اعتماد مبادئ توجيهية إلجراء مقابالت مع القصَّر يف آذار )أ( 
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 ؛٢٠٠٥سبتمرب /إنشاء وظيفة أمني مظامل لألطفال اعتباراً من أيلول )ب( 

 ؛٢٠٠٥يف عام " فنلندا بلد صاحل لألطفال"اعتماد خطة عمل  )ج( 

 . ٢٠٠٥مارس / آذار٣١استكمال خطة العمل الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر يف  )د( 

 :ى ما يليوترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف عل -٤٠٦

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،            )أ( 
 ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠يف 

 كانون  ١٧ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، يف         ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ب( 
 ؛٢٠٠٠يناير /الثاين

 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩كمة اجلنائية الدولية، يف نظام روما األساسي للمح )ج( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

تالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف عاجلت خمتلف الشواغل اليت أُبديت والتوصيات اليت قُدمت     -٤٠٧
من خالل ) CRC/C/70/Add.3( عند النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف CRC/C/15/Add.132)انظر (

غري أهنا تأسف ألن بعض شواغلها وتوصياهتا بشأن مجلة أموٍر منها تنسيق            . تدابري تشريعية وإدارية وتدابري أخرى    
األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية، السياسات املتعلقة باألطفال والعنف ضد األطفال، مبا فيه االستغالل اجلنسي، وب

 . إما مل ُتعاجلها معاجلةً كافية وإما عاجلتها بشكٍل جزئي فقط

حتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات الواردة يف        -٤٠٨
ومعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظـات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد،            

  .املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثالث

 خطة العمل الوطنية/التنسيق

حتيط اللجنة علماً بربامج عديدة تعمل على حتقيق تنفيٍذ أعم حلقوق األطفال وترحب خبطة العمل الشاملة  -٤٠٩
، اليت اعتمدهتا اجلمعية "عامل صاحل لألطفال"وباالستناد إىل الوثيقة اخلتامية     ،  "فنلندا بلد صاحل لألطفال   "املعروفة ب     

، لكنها تعرب عن القلق ألن خطط العمل        ٢٠٠٢مايو  /العامة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل، املعقودة يف أيار        
 .ليست منسقة تنسيقاً جيداً
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤١٠

 ور خطة العمل الوطنية بوضوح حول حقوق الطفل وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية؛ضمان متح )أ( 

 توفري ميزانية كافية لتنفيذها؛ )ب( 

إدماج مجيع خطط العمل والربامج األخرى يف عملية تنسيق خطة العمل الوطنية لتغطّي النهج  )ج( 
 اجملزأ لتنفيذ حقوق الطفل؛

 .يٍة لرصد تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقييم التقدم احملرزتكليف أمني املظامل اجلديد بوال )د( 

 الرصد املستقل

 وبإنشاء جلنة استشارية ٢٠٠٥سبتمرب /ترحب اللجنة بإنشاء وظيفة أمني املظامل لألطفال اعتباراً من أيلول -٤١١
بيد أن اللجنة . ملظاملتضم جمموعة واسعة من اخلربات تكون املنظمات غري احلكومية ممثلة فيها، دعماً لعمل أمني ا           

تالحظ أيضاً أن والية أمني املظامل تركز أساساً على الترويج لالتفاقية واخلدمات االستشارية وال تتناول احلاالت                
 . الفردية اليت ال يزال التحقيق بشأهنا من اختصاص أمني املظامل الربملاين

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤١٢

بشأن دور ) ٢٠٠٢(٢أمـني املظـامل لألطفال متشياً مع التعليق العام رقم     توسـيع واليـة      )أ( 
 املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان، لتشمل متكينه من تلقي شكاوى األطفال والتحقيق فيها؛

دعم مكتب أمني املظامل مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية اليت متكنه من القيام برصد فعاٍل                 )ب( 
 م االتفاقية يف مجيع أرجاء البلد؛ لتنفيذ أحكا

تقـدمي الـتقرير السنوي ألمني مظامل األطفال إىل الربملان ملناقشته، بترافق مع معلوماٍت عن                )ج( 
 .التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها لتنفيذ توصياهتا

 املوارد املخصصة لألطفال

راً لتمتع السلطات احمللية بصالحيات واسعة من       تشـاطر اللجنة شواغل الدولة الطرف اليت تفيد بأنه نظ          -٤١٣
اإلدارة الذاتية واالستقالل الذايت، فإنه من الضروري إحداث تغيرياٍت تكفل املساواة يف توزيع املوارد املخصصة               

 . لألطفال وتوفري اخلدمات يف مجيع أرجاء البلد

املوارد املتاحة لألطفال واملضي، عند     توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة لتقييم وحتليل حالة           -٤١٤
الضرورة، يف اختاذ التدابري الفعالة لضمان املساواة جلميع األطفال يف احلصول على اخلدمات ويف إتاحتها هلم،        

 .أياً كانت احملافظة اليت يقطنوهنا
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 مجع البيانات

ىل التنسيق واالنتظام، وال سيما  تالحظ اللجنة مع القلق أن عملية جتميع اإلحصاءات عن األطفال تفتقر إ            -٤١٥
فـيما يـتعلق بأشـد فئات األطفال ضعفاً، ومنها على سبيل املثال فئات املعوقني وملتمسي اللجوء، واملخالفني           

 .للقانون، واملنتمني لألقليات

 توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء نظام جتميٍع شامل للبيانات املتعلقة     -٤١٦
 .باألطفال، وال سيما املنتمني إىل أشد الفئات ضعفاً، يقدم حتليالً مفصالً لظروف عيشهم وحالة تطبيق حقوقهم

 التدريب على تطبيق االتفاقية ونشر أحكامها

تشري اللجنة إىل أن نشر املعلومات عن االتفاقية ال يزال إىل حٍد كبري من مسؤولية اجملتمع املدين، وتعرب                -٤١٧
ـ    وعالوةً على ذلك، فإن . ا ألن االتفاقية مل تتح بعد باللغات اليت ينطق هبا أفراد األقليات واملهاجرون       عـن قلقه

اللجنة تعرب عن قلقها ألن التدريب املتعلق باالتفاقية واملتاح للفنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم ال يزال غري                 
 . كاٍف

ر االتفاقية باستخدام وسائل منها املناهج املدرسية، مع        تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة نش       -٤١٨
االهـتمام بشـكل خاص بنشرها يف صفوف الفئات الضعيفة، مثل املهاجرين والسكان األصليني واألقليات               

أو التوعية حبقوق الطفل لدى     /اإلثنية أو اللغوية، وعلى مواصلة جهودها لتوفري التدريب الكايف واملنهجي و          
 . ية العاملة مع األطفال ولصاحلهماجملموعات الفن

  مبادئ عامة-٢

 عدم التمييز

، ٢٠٠٥فرباير  /على الرغم من الترحيب الذي أبدته اللجنة ببدء سريان قانون مكافحة التمييز يف شباط              -٤١٩
رسة فإهنـا تعرب عن القلق إزاء استمرار املواقف التمييزية واملواقف اليت تنم عن كراهية األجانب، فضالً عن مما                 

التمييز فعالً يف احلياة اليومية ضد املهاجرين واألقليات األخرى، وال سيما الروما، وإزاء تزايد انتشار هذه املواقف 
 . يف صفوف الشباب

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها ملنع وإلغاء مجيع             ٢وفقاً للمادة    -٤٢٠
مبن فيهم أطفال الروما وأطفال األجانب، وبإيالء اهتمام خاص لتثقيف الصغار           أشكال التمييز ضد األطفال،     
 . فيما يتعلق باملواقف التمييزية

تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت حمددة عما اختذته  -٤٢١
ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف  مـن تدابري وما نفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل             

 أثناء انعقاد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك              ٢٠٠١عام  
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أهداف ( من االتفاقية    ٢٩ من املادة    ١بشأن الفقرة   ) ١٩٩٩(١مـن تعصب، مع مراعاة التعليق العام رقم         
 ). التعليم

  الفضلىمصاحل الطفل

بينما تالحظ اللجنة أن املبادئ املتعلقة مبصاحل الطفل الفضلى غالباً ما أُخذت يف االعتبار يف التشريع، مبا                  -٤٢٢
 من القانون اجلديد لألجانب، فإهنا      ٦يف ذلك مثالً من خالل االعتراف الصريح باحلالة اخلاصة لألطفال يف املادة             

ترم وال ُيطبق عملياً بشكل كاٍف يف مجيع ميادين السياسة العامة اليت متس    تعـرب عن القلق ألن هذا املبدأ ال ُيح        
 . األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل الفضلى  -٤٢٣
ائية واإلدارية ويف   وإدماجـه وتطبـيقه بصورٍة مالئمة يف مجيع األحكام القانونية، فضالً عن القرارات القض             

 .املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري مباشر وغري مباشر على األطفال

 احترام آراء الطفل

تالحظ اللجنة املعلومات املتعلقة بالقوانني اخلاصة باالستماع إىل األطفال يف إطار اإلجراءات القانونية،              -٤٢٤
 ١٥كن تتخذ فيها تدابري حلمايتهم، إال أهنا قلقة ألن األطفال البالغني سّن             مـثل األطفال املوضوعني يف احلضانة أو يف أما        

أما فيما يتعلق باألطفال دون     . عاماً وما فوق هم الذين يتمتعون فقط باحلق يف أن يستمع إليهم القاضي أو احملكمة مباشرةً               
وعندما ال حيدث ذلك وتقدم آراء الطفل       . هذه السن، فإن األمر متروك لتقدير القاضي لالستماع إىل آراء الطفل مباشرةً           

 .إىل احملكمة عن طريق طرٍف ثالث، يتم ذلك أحياناً دون أن يستمع إليه ذلك الطرف الثالث

 ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت تكفل تنفيذ املادة                -٤٢٥
 وأن للطفل احلق يف التعبري مباشرةً عن آرائه أمام القاضي عندما يتطلب األمر من االتفاقية تنفيذاً كامالً، سيما

 .أو اإلدارية/اختاذ قراراٍت متس الطفل يف اإلجراءات القضائية و

  احلقوق املدنية واحلريات-٣

 احلصول على املعلومات املناسبة

لصدد، مبا فيها إصدار القانون املتعلق      بيـنما ترحـب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا ا             -٤٢٦
، فإهنا تعرب عن القلق بشأن تعرض األطفال للعنف         )٤٦٠/٢٠٠٣(مبمارسـة حـرية التعبري يف وسائط اإلعالم         

 . والعنصرية واستغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية، وال سيما عن طريق اإلنترنت

ية األطفال محايةً فعالة من التعرض للعنف والعنصرية توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابريها حلما -٤٢٧
واسـتغالهلم يف إنـتاج املـواد اإلباحـية عـن طـريق التكنولوجيا املتنقلة وأفالم الفيديو وألعاب الفيديو          

كما تقترح اللجنة أن تضع الدولة الطرف برناجماً واستراتيجيات . والتكنولوجيات األخرى، مبا فيها اإلنترنت
تكنولوجـيا املتـنقلة ويف وسائط اإلعالم واإلنترنت كوسائل لرفع مستوى الوعي يف صفوف              السـتخدام ال  
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إبرام      . األطفـال واآلبـاء بشأن املعلومات واملواد الضارة برفاه األطفال         
ه هلم وسائط اإلعالم    اتفاقات وتنفيذ مشاريع مع الصحفيني ووسائط اإلعالم ترمي إىل محاية األطفال مما تتيح            

 . من معلومات مؤذية وحتسني نوعية ما توجهه هلم من معلومات

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

تالحظ اللجنة املبالغة يف طول املدة اليت تستغرقها منازعات احلضانة يف فنلندا اليت من شأهنا أن تؤثر سلباً  -٤٢٨
 . على األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف حبل املنازعات القضائية بشأن حضانة األطفال خالل فترٍة زمنية مناسبة               -٤٢٩
 .وبإدراج خدمات الدعم املقدمة من الفنيني املدربني ضمن األنشطة اليت تقدم الدعم ألسر املطلقني

 الرعاية البديلة

رعاية البديلة دون مراعاة آرائهم مراعاةً      تالحظ اللجنة وضع األطفال يف أغلب األحيان يف مؤسسات ال          -٤٣٠
مالئمـة وتعـرب عن القلق ألن السلطات ال توفر دائماً الدعم الكايف للحفاظ على الروابط القائمة بني الوالد                   

وعالوةً على ذلك، فإن اللجنة حتيط علماً بالربنامج اإلمنائي اجلديد بشأن رفاه الطفل، فتعاود ما أبدته من . والطفل
 . السابق إزاء تزايد عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلةقلٍق يف

توصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة جذور أسباب تزايد عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية               -٤٣١
يف كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لألطفال،        . الـبديلة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي الدعم الكايف لآلباء          

 .حالة تنشئتهم يف مؤسسات، العيش ضمن جمموعات صغرية وتلقي رعاية منفردة

وتوصـي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراعي مراعاة كافية آراء األطفال يف أي قراٍر تتخذه فيما                  -٤٣٢
بني الطفل  وعالوةً على ذلك، فإهنا توصي بأالّ تتأثر العالقة         . يتصـل بإيداعهم يف مؤسسات الرعاية البديلة      

 .والوالد تأثراً سلبياً نتيجة إيداعه يف مؤسسة للرعاية البديلة

 العنف واإليذاء واإلمهال

 ملنع العنف، فضالً عن مرحلتها      ٢٠٠٢ -١٩٩٧بينما تثين اللجنة على احلملة اليت نظمت خالل الفترة           -٤٣٣
ق أمني املظامل الربملاين لفنلندا ومرّده أن       ، فإن اللجنة تشاطر قل    ٢٠٠٧ -٢٠٠٤الثانـية املتوقع تنظيمها يف الفترة       

العـنف ضد األطفال واإليذاء اجلنسي الذي يتعرضون لـه داخل األسرة يشكالن أخطر العقبات اليت حتول دون       
 . اإلعمال التام حلقوق األطفال يف فنلندا

 : من االتفاقية، مبا يلي١٩توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء املادة  -٤٣٤
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عزيز عمليات إذكاء الوعي ومحالت التثقيف اليت تنظم مبشاركة األطفال ملنع ومكافحة مجيع ت )أ( 
 أشكال إيذاء الطفل؛ 

" خط األطفال والشباب  "زيـادة دعمهـا خلط املساعدة اهلاتفي اجملاين الوطين الذي يسمى             )ب( 
 وتعزيز تعاوهنا معه؛ 

الغ عن حاالت إيذاء األطفال، من خالل       تعزيـز الـتدابري الرامـية إىل تشجيع عملية اإلب          )ج( 
إجراءاٍت منها إتاحة الفرص الالزمة هلذا الغرض أمام األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة، ومالحقة مرتكيب    

 هذه األفعال قضائياً؛ 

مواصـلة توفـري الـرعاية لألطفال ضحايا العنف وتقدمي العالج اجلسدي والنفسي الالزم               )د( 
 . عادة إدماجهم يف اجملتمعلشفائهم التام وإ

ويف إطـار الدراسـة املعمقـة الـيت يواصل األمني العام إعدادها بشأن مسألة العنف ضد األطفال                   -٤٣٥
واالستبيان ذي الصلة الذي أُرسل إىل احلكومة، تسلم اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية الواردة من الدولة                

شاورة اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى املعقودة يف سلوفينيا يف         الطرف على هذا االستبيان ومبشاركتها يف امل      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم نتيجة املشاورة اإلقليمية         . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥الفترة من   

أو كأداٍة الختاذ إجراٍء، باالشتراك مع اجملتمع املدين، يضمن محاية كل طفٍل من مجيع أشكال العنف اجلسدي                 
اجلنسـي أو الذهين، ويولد الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة وعند االقتضاء حمدودة زمنياً ملنع العنف                

 . واالستغالل املذكورين والتصدي هلما

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 خدمات الصحة واحلصول على الرعاية الصحية

حول يف صفوف األطفال وازدياد عدد األطفال الذين        تعـرب اللجـنة عن القلق إزاء ازدياد تعاطي الك          -٤٣٦
 . يعانون من زيادة الوزن والبدانة

بشأن صحة املراهقني، بأن تعزز الدولة      ) ٢٠٠٣(٤توصـي اللجـنة، يف ضوء توصيتها العامة رقم           -٤٣٧
صفوف الطـرف الـتدابري الرامية إىل معاجلة مسألة صحة األطفال واملراهقني، وال سيما تعاطي الكحول يف                 

األطفال، وأن تواصل العمل بشأن براجمها الصحية، اليت ينبغي أن تستهدف، يف مجلة أمور، الترويج لنموذج                
 .احلياة الصحية يف أوساط املراهقني

وبينما تعترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا الصدد، فإهنا ال تزال قلقة بشأن ارتفاع                   -٤٣٨
 . صفوف املراهقنيمعدل االنتحار يف 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تدابريها ملنع االنتحار يف صفوف املراهقني وتعزيز خدماهتا                -٤٣٩
 . للرعاية الصحية الذهنية
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وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء اخلطأ يف تشخيص اضطراب نقص االنتباه الناجم عن النشاط املفرط                 -٤٤٠
من مث إزاء املبالغة يف وصف العقاقري النفسية املنشطة، على الرغم من ازدياد األدلة على           واضطراب نقص االنتباه و   
 . اآلثار الضارة هلذه العقاقري

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة إجراء حبوث بشأن تشخيص ومعاجلة اضطراب نقص االنتباه               -٤٤١
لك اآلثار السلبية احملتملة للمنشطات النفسية على الناجم عن النشاط املفرط واضطراب نقص االنتباه، مبا يف ذ

صحة األطفال البدينة والنفسية، وباستخدام أشكال أخرى من اإلدارة والعالج قدر املستطاع، للقضاء على              
 . هذه االضطرابات السلوكية

 مستوى املعيشة

، فإهنا ٢٠٠٥-٢٠٠٣ي للفترة بينما ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماع -٤٤٢
تعرب عن القلق إزاء تنامي عدد األسر اليت يعيش أطفاهلا يف حالة فقر وألن الدعم املقدم مل يلب دائماً احتياجات  

 . النمو االقتصادي

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بفعالية على تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر واإلقصاء  -٤٤٣
ي وتعزيز دعمها لألسر اليت تعيش يف ضائقٍة اقتصادية ضماناً للحد من الفقر ومحاية األطفال من األثر االجتماع

 .السليب للضائقة االقتصادية على منائهم، وذلك بتوفري التمويل وتقدمي مساعدة غري مالية

  التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية-٦

هذا الصدد وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل التسرب من املدارس يف تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة يف  -٤٤٤
صـفوف أطفال الروما وإزاء ما يالقون من صعوبات يف احلصول على التعليم، األمر الذي يؤثر سلباً على منائهم       

قار إىل  وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة أيضاً مع القلق االفت        . وعـلى إمكانية حصوهلم على عمل يف املستقبل       
 .مدرسني ومواد تعليمية خاصة مبرحلة ما قبل سن الدراسة بلغة الروما

 من ٢٩ و٢٨توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ مضمون املادتني      -٤٤٥
 إىل أضعف الفئات،    االتفاقية تنفيذاً تاماً يشمل مجيع األطفال يف أرجاء البلد كافة، مبن فيهم األطفال املنتمون             

 .مثل أطفال الروما

وترحـب اللجنة بإدماج ثقافة حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية الوطنية للمدارس االبتدائية والثانوية،               -٤٤٦
لكـنها تعرب عن القلق إزاء احتمال عدم تلقي مجيع األطفال ثقافة حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، ألن                   

 .ال يزال يعتمد كلياً على قرار املدرِّسإدراج هذا املوضوع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف مدى إتاحة ثقافة حقوق اإلنسان يف املدارس وضمان أال يتعلم  -٤٤٧
مجيع األطفال حقوق اإلنسان فحسب بل أن يشاركوا أيضاً يف مشاريع تطبق فيها عملياً معايري وقيم حقوق                  

 . املدرسة أو يف اجملتمع احمللياإلنسان، سواء يف املرتل أو
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وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي ألعمال العنف والشغب يف املدارس، مبا يف                 -٤٤٨
ذلـك إلـزام كل مدرسة بوضع خطة عمل ملكافحة أعمال العنف والشغب، إال أهنا تعرب عن القلق ألن هذه                    

 .سيما تلك اليت تطال األطفال املعوقني واألطفال آلباء معوقنيالتصرفات ال تزال شائعة متاماً، ال 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على ظاهريت الشغب والعنف               -٤٤٩
يف املـدارس مبشاركٍة كاملة من األطفال، مبا يف ذلك من خالل إجراء دراساٍت استقصائية دورية يف أوساط                  

وينبغي التركيز بشكٍل خاص .  واملوظفني واآلباء عن نوعية العالقات بني األنداد اليت تشجعها املدرسةالطالب
 .على أعمال الشغب والعنف اليت تطال األطفال املعوقني واألطفال آلباء معوقني

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال ملتمسو اللجوء

املتعلق بإدماج املهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء ينطوي على    تالحـظ اللجنة أن تعديالً على القانون         -٤٥٠
 هبدف حتسني الوضع القانوين لألطفال ملتمسي       ٢٠٠٥يونيه  / قد اعُتمد يف حزيران    EC/2003/9توجـيه اجمللس    

لى اليت تطبق ع" اإلجراءات العاجلة"غري أن اللجنة قلقة ألن ما يدعى . اللجوء وضمان زيادة االهتمام باحتياجاهتم
 . بعض فئات مقدمي طلبات اللجوء مبوجب القانون احلايل لألجانب قد يكون هلا أثر سليب على األطفال

وبينما ترحب اللجنة بالتقليص الكبري للمهلة الزمنية املخصصة لتجهيز الطلبات اليت يتوجب على األطفال  -٤٥١
 . لم مشل األسرة طويل للغايةغري املصحوبني تقدميها، فإهنا ال تزال قلقة ألن الوقت الالزم ل

اإلجراءات والضمانات  " اإلجراء العاجل "توصـي اللجـنة الدولة الطرف بضمان احترام ما يدعى            -٤٥٢
 . القانونية الواجبة مللتمسي اللجوء

وتوصـي اللجنة أيضاً الدولة الطرف مبعاجلة طلبات ملّ مشل األسر بطريقٍة إجيابية وإنسانية وعاجلة ال        -٤٥٣
 . من االتفاقية١٠ض مع املادة تتعار

 االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

رغم أن اللجنة ترحب بالتعديالت األخرية للدولة الطرف على القانون اجلنائي اليت أدخلت جرمية االجتار          -٤٥٤
ألطفال للعام  يف التشـريعات الفنلندية، فضالً عن خطة العمل الوطنية للقضاء على االستغالل اجلنسي التجاري ل              

، فإهنا تعرب عن القلق إزاء املعلومات عن        ٢٠٠٥ وخطـة العمـل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للعام           ٢٠٠٠
 . مواصلة االجتار باألشخاص، ومنهم األطفال، يف مجيع أرجاء البلد

واصلة تعزيز  وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف مب٣٤يف ضوء املادة  -٤٥٥
. جهودها الرامية إىل حتديد ومنع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض جنسية ولغريها من األغراض االستغاللية

 :وعالوةً على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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التفكري يف االنضمام إىل بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه  )أ( 
 ملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛وا

 التفكري يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ )ب( 

 إدارة شؤون قضاء األحداث

 :تعرب اللجنة عن قلقها ألن -٤٥٦

 يف ظروٍف تتسم بطابع خاص من اخلطورة؛ " السجن غري املشروط"م ب  األطفال قد ُيحكم عليه )أ( 

 من العهد الدويل ١٠ من املادة ٣و) ب(٢الدولـة الطرف قد أبقت على حتفظها على الفقرتني         )ب( 
 . من االتفاقية) ج(٣٧اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهو حتفظ بإمكانه أن حيول دون التنفيذ الكامل للمادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف جبعل نظام قضاء األحداث يتواءم متاماً واالتفاقية، وعلى األخص موادها  -٤٥٧
، ومعـايري األمـم املـتحدة األخرى يف جمال قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم املتحدة                 ٤٠ و ٣٩ و ٣٧

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

فييـنا التوجيهـية للعمـل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وتوصيات اللجنة اليت قدمتها يف يومها                
ويف هذا  ). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46انظر  (ضاء األحداث   املخصـص للمناقشـة العامة بشأن ق      

 :الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ حتديداً اإلجراءات التالية

مواصـلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم حرمان األشخاص دون الثامنة عشرة من               )أ( 
 صلهم عن البالغني أثناء احتجازهم؛حريتهم إال كمالٍذ أخري وألقصر مدٍة زمنية ممكنة، وف

 من العهد الدويل اخلاص     ١٠ من املادة    ٣و) ب(٢الـنظر يف سـحب حتفظها على الفقرتني          )ب( 
 باحلقوق املدنية والسياسية، لضمان التنفيذ التام ألحكام االتفاقية؛

 األطفال املنتمون لألقليات

 بني األطفال الفنلنديني وأطفال الروما، اليت تؤثر تأثرياً         تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار أوجه التباين        -٤٥٨
 .خطرياً على متتع أطفال غجر الروما متتعاً تاماً حبقوقهم، وال سيما احلق يف السكن والتعليم

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل حتقيق اإلدماج االجتماعي والقضاء               -٤٥٩
وعالوةً على ذلك، فإنه من الضروري اختاذ تدابري إضافية لضمان          . ل غجر الروما ووصمهم   على هتميش أطفا  

متـتع أطفـال غجـر الروما متتعاً تاماً باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وال سيما تلك املتعلقة بإمكانية        
 .احلصول على التعليم وتأمني مستوى معيشي الئق
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 قية حقوق الطفل الربوتوكول االختياري التفا-٨

ترحـب اللجـنة بالتطميـنات الـيت قدمتها الدولة الطرف أثناء احلوار بشأن التصديق الوشيك على                  -٤٦٠
الـربوتوكول االختـياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد                

 .اإلباحية

 يف أقرب وقٍت ممكن طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصبح      -٤٦١
 . حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

نفيذاً تاماً من توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات ت        -٤٦٢
خالل مجلة إجراءات منها إحالتها، حسب االقتضاء، إىل أعضاء احلكومة والربملان واجملالس البلدية والربملانات 

 .احمللية كي تنظر فيها بشكٍل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات

 النشر

ري الثالث والردود   توصـي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنشر على نطاٍق واسع تقريرها الدو             -٤٦٣
ذات الصلة اليت اعتمدهتا، مبا يف ذلك وليس حصراً عن          ) املالحظات اخلتامية (اخلطية اليت قدمتها والتوصيات     

طريق اإلنترنت، يف صفوف عامة اجلمهور ومؤسسات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال، هبدف إثارة 
 .هااملناقشة والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصد

  التقرير القادم-١٠

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها التقارير بانتظام ويف املوعد احملدد وتدعوها لتقدمي               -٤٦٤
 ١٩يف موعٍد أقصاه    ) CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠تقريـرها الـدوري الرابع الذي ينبغي أال يتجاوز          

 .٢٠٠٨يوليه /متوز

 فنلندا: املالحظات اخلتامية

انظــر  (١٠٦٩يف جلسـتها  ) CRC/C/OPAC/FIN/1(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لفنلـندا      -٤٦٥
CRC/C/SR.1069 (   املالحظات  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠، واعتمدت يف    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٢املعقودة يف 

 .اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

 .ضمن معلومات مسهبة عن تنفيذ الربوتوكول االختياريترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الذي يت -٤٦٦
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 الذي ُيعدَّل قانون التجنيد     ٣٦٤/٢٠٠٠ترحـب اللجـنة بكون الدولة الطرف حتظر، مبوجب القانون            -٤٦٧
اللجنة مع كما تالحظ . اإللزامي، جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة، مبا يف ذلك التطوع

التقدير أن القانون ذاته يعترب استخدام األشخاص دون الثامنة عشرة يف أعمال حربية جرمية حرب حمتملة يعاقب                 
 . عليها مبوجب قانون العقوبات

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 املساعدة املقدمة ألغراض التعايف البدين والنفسي

ف هي بلد يقصده ملتمسو اللجوء واملهاجرون األطفال من بلداٍن مزقت تالحـظ اللجنة أن الدولة الطر     -٤٦٨
 .احلرب أوصاهلا، وهم أطفال رمبا وقعوا ضحايا جتارب مؤملة نفسياً

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي معلوماٍت يف تقريرها الدوري القادم عن األطفال الالجئني واملهاجرين                -٤٦٩
 أن يكونوا قد شاركوا يف أعمال حربية يف بلدان منشئهم، وعن املساعدة املقدمة، إن        اخلاضـعني لواليـتها ممن ميكن     

وعالوةً على ذلك، تدعو اللجنة الدولة      . وجدت، من أجل تأمني تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً         
ة اليت هتدف إىل منع إشراك األطفال يف        الطرف لتقدمي املزيد من املعلومات عن مشاريع التعاون التقين واملساعدة املالي          

 .النـزاعات املسلحة، فضالً عن مساعدة األطفال ضحايا النـزاعات املسلحة على التعايف

 نشر الربوتوكول االختياري/التدريب

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير أنشطة التثقيف والتدريب املستمرين واملنهجيني،         -٤٧٠
ات الصلة، بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل كل اجملموعات املهنية املعنية، وخباصة وجبميع اللغات ذ

العسـكريون، وتعريف اجلمهور عموماً، وال سيما األطفال واآلباء، هبذه األحكام جبميع اللغات ذات الصلة               
  .وبوسائل منها املناهج املدرسية

 نشر الوثائق

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح          ٢ من املادة    ٢يف ضـوء الفقرة      -٤٧١
على نطاٍق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل الذي قدمته واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك               

 .من أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري وبتنفيذه ورصده

 دمالتقرير القا

، أن تدرج معلوماٍت إضافية عن تنفيذ       )٢(٨تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف، وفقاً للمادة             -٤٧٢
 من اتفاقية حقوق ٤٤املقرر تقدميه، مبوجب املادة    ) الرابع(الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم       

 .٢٠٠٨يوليه / متوز١٩الطفل، يف 
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 الدامنرك: املالحظات اخلتامية

 ١٠٧٣ و ١٠٧٢يف جلستيها   ) CRC/C/129/Add.3(نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث للدامنرك          -٤٧٣
 ١٠٨٠، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦، املعقودتني يف    )SR.1073 و CRC/C/SR.1072انظـر   (

(CRC/C/SR.1080) املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ف أل

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف يف الوقت احملدد ووفقاً للمبادئ التوجيهية  -٤٧٤
 املـتعلقة بـتقدمي التقارير الدورية، كما ترحب مبا ورد من ردود خطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة                  

)CRC/C/Q/DNK/3 (       وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا     . طفال يف الدامنرك فهماً أفضل    ممـا مسـح هلا بفهم حالة األ
تضمنه تقرير الدولة الطرف من معلومات بشأن حالة األطفال يف غرينالند، غري أهنا تعرب عن أسفها ألن التقرير                  

 . مل يتضمن معلومات كافية بشأن احلالة يف جزر فارو

ناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي تضمن خرباء        وتالحظ اللجنة مع التقدير احلوار الصريح والب       -٤٧٥
 . وتعرب اللجنة عن تقريرها ملشاركة ممثل من غرينالند يف وفد الدولة الطرف. من الوزارات املختصة

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 : ملسّجلة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ومنها ما يليترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية ا -٤٧٦

 التقدم العام احملرز يف جمال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ )أ( 

 االلتزام املتواصل بتقدمي مساعدة إمنائية رمسية، مبا يف ذلك يف جمال تعزيز حقوق الطفل ومحايتها؛ )ب( 

املتعلق باالندماج، الذي ينص على ضمان التمثيل       تنقـيح القـانون املتعلق باألجانب والقانون         )ج( 
 القانوين ألطفال ملتمسي اللجوء الذين ال يرافقهم أحد؛

تعديـل القـانون املتعلق بإدارة شؤون القضاء فيما يتصل بسري اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة                )د( 
 باالستغالل اجلنسي لألطفال؛

 . للحكومة يف القضايا ذات الصلة بالشبابإنشاء حمفل للشباب يعىن بإسداء النصح   )ه( 

 :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية -٤٧٧

الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،             )أ( 
اء ويف املواد اإلباحية، يف     والـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغ           

 ، على التوايل؛٢٠٠٣أغسطس / مث يف آب٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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 ؛٢٠٠١يونيه /نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف حزيران )ب( 

بـروتوكول مـنع االجتـار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وهو               )ج( 
 .٢٠٠٣سبتمرب /تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف أيلولالربوتوكول املكمل ال

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

 عنها اللجنة   تالحـظ اللجـنة مـع التقدير أن الدولة الطرف قد تناولت خمتلف الشواغل اليت أعربت                -٤٧٨
عقب نظرها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف ) CRC/C/15/Add.151انظر الوثيقة (والتوصيات اليت قدمتها 

)CRC/C/70/Add.6(         ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن     . ، وذلـك باختاذها تدابري تشريعية وإدارية وغريها من التدابري
 اليت تقدمت هبا بشأن مجلة أمور منها إدراج أحكام االتفاقية يف بعض الشواغل اليت أعربت عنها وبعض التوصيات

 . القانون احمللي، ونشر االتفاقية، وصحة املراهقني، ونظام قضاء األحداث، مل تعاجل بالقدر الكايف

حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد لتناول توصيات اللجنة السابقة اليت مل                   -٤٧٩
 .جزئياً، ومتابعة قائمة توصياهتا املضمنة يف هذه املالحظات اخلتاميةتنفذ إال 

 التحفظات

ترحب اللجنة مبا قدمه الوفد من معلومات مفادها أن الدولة الطرف ستقوم بإصالحات قانونية قد تسمح  -٤٨٠
 . من االتفاقية٤٠بتحديد نطاق حتفظها على املادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل سحب يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا،  -٤٨١
 . بالكامل٤٠حتفظها على املادة 

 التشريع والتنفيذ

حتيط اللجنة علماً مبا قدمته الدولة الطرف يف تقريرها ويف ردودها اخلطية على قائمة القضايا اليت طرحتها  -٤٨٢
فاقية بصفة رمسية يف القانون احمللي للدولة الطرف، كما اللجنة من إيضاحات تتعلق بأسباب عدم إدراج أحكام االت

كما تالحظ  . حتـيط علماً بإعالن الوفد أن الدولة الطرف تسعى جاهدة إىل تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً               
حلقوق اللجنة أن الدولة الطرف قد أدرجت يف قانوهنا احمللي صكوكاً إقليمية أخرى، مبا فيها االتفاقية األوروبية                 

 .اإلنسان

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها، كي جتعل قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية  -٤٨٣
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان غلبة االتفاقية على أحكام          . متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية     

 .فة للحقوق الواردة يف االتفاقيةالقانون احمللي كلما كانت هذه األحكام خمال
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 التنسيق

ترحب اللجنة بإنشاء وزارة األسرة وشؤون املستهلك املكلفة مبهمة تنسيق تنفيذ االتفاقية، وتالحظ الدور  -٤٨٤
الـذي تضطلع به اللجان املخصصة املشتركة بني الوزارات يف جمال التنسيق املواضيعي، واملهمة اليت ُعهد هبا إىل                  

غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه مل  . ٢٠٠٦ وضع سياسات عامة متسقة تتعلق باألطفال خالل عام          الـبلديات يف  
 . يتضح حىت اآلن كيف سيمكن القيام بتنسيق شامل على املستوى الوطين وبني املستويني الوطين واحمللي

تنسيق مجيع سياسات توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة وزارة األسرة وشؤون املستهلك على  -٤٨٥
 .الدولة الطرف على حنو فعال، مبا يضمن التنفيذ الشامل والفعال ألحكام االتفاقية يف شىت أرجاء البلد

 خطة العمل الوطنية

 .بينما تنوه اللجنة خبطط العمل القطاعية العديدة، فإهنا تعرب عن قلقها لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة -٤٨٦

لة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تشمل خمتلف خطط العمل القطاعية،            توصـي اللجنة الدو    -٤٨٧
وتعاجل االختالفات املمكنة بني هذه اخلطط، وذلك بإدراجها يف إطار عمل وطين شامل يغطي شىت اجملاالت اليت 

مدهتا اجلمعية العامة اليت اعت" عامل صاحل لألطفال"تشملها االتفاقية، وتأخذ يف االعتبار الوثيقة اخلتامية املعنونة 
 .٢٠٠٢يف دورهتا االستثنائية املكرسة لألطفال يف عام 

 مجع البيانات

تالحـظ اللجـنة مع التقدير ما وردها من بيانات، ومنها البيانات املقدمة يف الردود اخلطية على قائمة                   -٤٨٨
كما . ثغرات املوجودة يف هذه البيانات    املسائل اليت طرحتها اللجنة، غري أهنا تشاطر الدولة الطرف انشغاهلا إزاء ال           

 .تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر بيانات إحصائية بشأن تنفيذ االتفاقية يف غرينالند وجزر فارو

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل مجع البيانات الضرورية لتقدمي صورة  -٤٨٩
 توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية كي تدرج يف تقريرها كما. كاملة عن تنفيذ أحكام االتفاقية

 .الدوري املقبل بيانات تفصيلية بشأن تنفيذ االتفاقية يف غرينالند ويف جزر فارو

 املوارد املخصصة لألطفال

ر بالقلق إزاء   بيـنما ترحب اللجنة باملعلومات املتوفرة بشأن املوارد املخصصة لتنفيذ االتفاقية، فإهنا تشع             -٤٩٠
 .املعلومات احملدودة جداً املتوفرة بشأن غرينالند

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل تقدمي معلومات حمددة من حيث                -٤٩١
رو، األرقام والنسب املئوية بشأن امليزانية الوطنية املخصصة لتنفيذ االتفاقية، وال سيما يف غرينالند ويف جزر فا

 . من االتفاقية تقييماً صحيحا٤ًحىت يتسىن تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزامها مبوجب املادة 
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 آلية الرصد املستقلة

تالحـظ اللجـنة مـا وردها من معلومات مفادها أن اجمللس الوطين املعين بشؤون الطفل يضطلع بدور        -٤٩٢
غري أن اللجنة   . ولة الطرف بشأن دور هذا اجمللس ووظائفه      الرصد، وأن مناقشة جتري يف الوقت الراهن داخل الد        

 . تعرب عن قلقها إزاء ختفيض املوارد املالية املخصصة هلذا اجمللس

بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، توصي    ) ٢٠٠٢(٢يف ضـوء تعليق اللجنة العام رقم         -٤٩٣
 املظامل أو اجمللس الوطين املعين بشؤون األطفال، أو اللجنة بأن تعني الدولة الطرف هيئة مستقلة، كمكتب أمني

وينبغي أن تسند إىل هذه اهليئة سلطة النظر يف الشكاوى          . تنشـئ هيـئة منفصلة تعىن برصد تنفيذ االتفاقية        
 .الفردية وأن تزوَّد باملوارد البشرية واملالية الضرورية

 نشر االتفاقية/التدريب

ا تبذله الدولة الطرف من جهود، وتالحظ أن نشر االتفاقية ميثل عملية متواصلة بينما حتيط اللجنة علماً مب -٤٩٤
حتتل صدارة األولويات يف إطار عمل اجمللس الوطين املعين بشؤون الطفل، فإهنا ال تزال قلقة إزاء عدم توفر تثقيف       

 .منهجي وثابت يف املدارس بشأن االتفاقية

 :ام مبا يليتشجع اللجنة الدولة الطرف على القي -٤٩٥

إدراج االتفاقية ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة يف املنهاج الدراسي، وتعزيز             )أ( 
 التعليم بشأن هذه الصكوك يف كل من مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي؛

وضـع برامج تدريب منهجية ومتواصلة يف جماالت حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل،               )ب( 
ألشـخاص الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، مثل القضاة واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ              جلمـيع ا  

القوانـني واملوظفـني املدنـيني واملسؤولني احلكوميني احملليني واملدرسني واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني             
 .الصحيني، وبوجه خاص لألطفال أنفسهم

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

، وهو قانون   ٢٠٠٣مايو  /ترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق باملساواة بني اجلماعات اإلثنية، يف أيار           -٤٩٦
ينص على حظر التمييز املباشر وغري املباشر بسبب األصل العرقي أو اإلثين، كما ينص على حظر التحرش واإليعاز 

 )CRC/C/15/Add.151انظر الوثيقة   (سابقاً من شواغل    ومع ذلك، تؤكد اللجنة من جديد ما أعربت عنه          . بالتمييز
فـيما يتعلق باملواقف القائمة على التمييز الفعلي وكره األجانب والعنصرية اليت تستهدف أطفال األقليات اإلثنية         

وإن اللجنة تضم صوهتا إىل صوت كلٌ       . وأطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واألطفال املنتمني إىل األسر املهاجرة        
وجلنة القضاء على ) E/C.12/1/Add.102انظر الوثيقة (ن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية م

 .التمييز العنصري، فيما أعربت عنه هاتان اللجنتان من شواغل يف هذا الصدد
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ا بغية مكافحة    من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهوده        ٢يف ضـوء أحكام املادة       -٤٩٧
 . شىت أشكال التمييز الفعلي ضد األطفال، والقضاء عليها

ترحـب اللجنة مبا وردها من معلومات مفادها أن الدولة الطرف بصدد إعداد خطة وطنية ملتابعة                و -٤٩٨
نب إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجا             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف        . ٢٠٠١ومـا يتصـل بذلك من تعصب، الذي عقد يف عام            
 . تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن حمتوى هذه اخلطة واإلجراءات املتخذة لتنفيذها

 احترام آراء الطفل

عتبار متزايد آلراء األطفال، مبن فيهم      ترحب اللجنة مبا ُيولَى يف إطار عملية وضع القرارات اإلدارية من ا            -٤٩٩
 .األطفال دون الثانية عشرة

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي١٢يف ضوء أحكام املادة  -٥٠٠

الـتأكد مـن أن الكـبار العاملني مع األطفال قد تلقوا التدريب الالزم مبا يضمن لألطفال          )أ( 
 هم احلصول على فرص كافية للقيام بذلك، ويكفل مراعاة آرائهم على حنو فعال؛القادرين على إبداء آرائ

التأكد من أن مجيع البلديات تليب شروط املشاركة النشطة لألطفال والشباب وتقوم بصورة              )ب( 
 .منتظمة باستعراض مدى مراعاة آراء األطفال، مبا يف ذلك تأثريهم يف السياسات والربامج اليت هتمهم

 قوق املدنية واحلريات احل-٣

 احلصول على املعلومات املناسبة

بينما ترحب اللجنة مبا اختذه جملس وسائط اإلعالم من مبادرات لبحث مسألة استخدام اإلنترنت من قبل   -٥٠١
تنظم هذا االستخدام، فإهنا تشعر مع ذلك بالقلق إزاء القدر الكبري من " قواعد السري"األطفال، ووضع جمموعة من 

 . واد غري املناسبة وغري املشروعة اليت ميكن العثور عليها على الشبكةامل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من إجراءات تكفل وقاية الطفل من املعلومات واملواد  -٥٠٢
 .من االتفاقية ) ه (١٧اليت تضر مبصاحله، وفقاً ألحكام املادة 

 لة البيئة األسرية والرعاية البدي-٤

 مجع مشل األسرة

تظـل اللجـنة قلقـة إزاء اإلصالح التشريعي الذي ينص على ختفيض السن القانونية اليت تؤهل الطفل                   -٥٠٣
 .  عاما١٥ً إىل ١٨لاللتحاق ببقية أفراد أسرته من 



CRC/C/153 
Page 106 

 

سرة توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة كي جتعل إجراءاهتا املتعلقة جبمع مشل األ  -٥٠٤
 . من االتفاقية١متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة 

 الرعاية البديلة

وتعرب عن قلقها . تالحظ اللجنة بقلق العدد املتزايد من األطفال املودعني يف إطار الرعاية البديلة لألسرة -٥٠٥
 :بوجه خاص إزاء ما يلي

 اب قرار اإليداع خارج األسرة؛عدم القيام يف مجيع احلاالت بتقييم شامل ملدى استصو )أ( 

الذين عرفوا اإليداع يف إطار الرعاية     )  أعوام ٧ -صفر  (وجـود عدد كبري من األطفال الصغار         )ب( 
 البديلة ثالث مرات أو أكثر؛

 تواجد األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية بنسب مرتفعة جداً يف مرافق الرعاية البديلة؛ )ج( 

 .دوداً جداً بني الطفل ووالديهكون االتصال حم )د( 

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لدعم األطفال وآبائهم بغية جتنب اإليداع يف إطار                -٥٠٦
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بوجه خاص مبا يلي. الرعاية البديلة لألسرة قدر اإلمكان

ر الرعاية البديلة يستند إىل تقييم كامل ملدى        الـتأكد من أن أي قرار بإيداع أطفال يف إطا          )أ( 
 استصواب اللجوء إىل ذلك؛

التأكد من أن األهداف املنشودة والوسائل املستخدمة لتحقيقها تندرج يف مجيع احلاالت يف              )ب( 
 إطار خطة عمل تصاغ قبل إيداع الطفل، وتضمن مشاركة الطفل النشطة يف وضع اخلطة؛

 الضرورية لضمان االستمرارية لصاحل الطفل الذي يودع يف إطار الرعاية البديلة؛اختاذ مجيع التدابري  )ج( 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية الستخدام أسر حاضنة وموظفني يعملون يف مؤسسات الرعاية             )د( 
 ينتمون إىل مجاعات إثنية غري دامنركية؛

 ووالديه ما مل تقتِض مصلحة السـعي بنشـاط إىل تشجيع ودعم االتصال املنتظم بني الطفل          )ه( 
 .الطفل العليا خالف ذلك

 اإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

ترحب اللجنة مبختلف املبادرات املُتخذة ملكافحة إيذاء األطفال، مبا فيها اعتماد خطة عمل من ِقَبل وزارة  -٥٠٧
 املرتفع حلاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم وغري       غري أهنا ال تزال قلقة إزاء العدد      . ٢٠٠٤الشؤون االجتماعية يف عام     

 .ذلك من أشكال العنف األسري
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها لتقدمي املساعدة الكافية لألطفال ضحايا     -٥٠٨
 :اإليذاء، مبا يف ذلك عن طريق اإلجراءات التالية

 ل ومعاجلتها؛السعي إىل الكشف املبكر حلاالت إيذاء األطفا )أ( 

تنظـيم محـالت إلشـاعة الوعي يف صفوف اجلمهور، وتثقيفه مع إشراك األطفال يف هذه                 )ب( 
 احلمالت، ملنع مجيع أشكال إيذاء األطفال ومكافحتها؛

 تنفيذ برامج حمددة ملساعدة اآلباء تستهدف األسر املعرضة الرتكاب أفعاٍل تؤذي األطفال؛ )ج( 

يا العنف حيصلون على املشورة واملساعدة على التعايف وإعادة         الـتأكد مـن أن مجيع ضحا       )د( 
 االندماج يف اجملتمع؛

 توفري احلماية الكافية لألطفال ضحايا اإليذاء داخل أسرهم؛  )ه( 

تقدمي مزيد الدعم للخط اهلاتفي الوطين املخصص ملساعدة األطفال، وتكثف تعاوهنا يف هذا              )و( 
 .اإلطار

املعمقة اليت أجراها األمني العام عن قضية العنف ضد األطفال، تالحظ اللجنة مع             ويف ضوء الدراسة     -٥٠٩
التقدير الردود اخلطية الواردة من الدولة الطرف على هذا االستبيان ومشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ألوروبا 

للجنة الدولة الطرف   وتوصي ا . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥ووسط آسيا، املعقودة يف سلوفينيا يف الفترة من         
بأن تستند إىل نتائج هذه املشاورة اإلقليمية الختاذ ما يلزم من إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان          
محايـة كل طفل من شىت أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي، والسعي بنشاط ألجل اختاذ إجراءات                

 .يٍة، ملنع أشكال العنف واإليذاء هذه والتصدي هلاملموسة تكون، عند االقتضاء، حمددةً مبهلٍة زمن

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

تعـرب اللجنة عن قلقها ألن بعض البلديات قد ال تقوم بتنفيذ سياسات عامة تتعلق باألطفال املعوقني                  -٥١٠
 .حلاالتاملشمولني بالرعاية، وألن مصلحة الطفل الفضلى ال ُتراعى يف كل ا

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحقيق ما يلي -٥١١

ضـمان مـراعاة احتياجات األطفال املعوقني مراعاةً تامةً يف السياسات اليت تنفذها خمتلف               )أ( 
 البلديات؛

عد األمم  توفـري فرص متكافئة لألطفال املعوقني يف احلصول على اخلدمات، مع مراعاة قوا             )ب( 
 ؛)٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (املتحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني 
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توفـري فرص متكافئة لألطفال املعوقني يف احلصول على التعليم، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي             )ج( 
 .الدعم الالزم وتدريب املدرسني على تعليم األطفال املعوقني داخل املدارس العادية

 ات الصحيةالصحة واخلدم

، وهو برنامٌج يشمل يف مجلة "صحة جيدة مدى احلياة"ترحب اللجنة باعتماد الربنامج الصحي املعروف ب   -٥١٢
أمـوٍر بـرامج لـتعزيز احلالـة الصحية يف املدارس ومراكز للرعاية النهارية ومبادرات ترمي إىل مكافحة الربو                   

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد املشاكل ذات الصلة . مواحلساسـية املفـرطة واملشاكل املتعلقة بالرفاه العا   
بفرط الوزن يف صفوف األطفال الدامنركيني، وهي ظاهرةٌ ناجتةٌ عن نقص النشاط البدين املقترن بنظام غذائي غري                 

 . نالندكما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضَّع وانتشار حاالت سوء التغذية يف غري. مناسب

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل معاجلة فرط الوزن والسمنة يف                 -٥١٣
 )٢٠٠٣(٤صفوف األطفال، وإيالء صحة الطفل واملراهق عناية فائقة، مراعيةً يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم                

ة الدولة الطرف بوجه خاص على تعزيز جهودها وحتث اللجن. بشأن صحة املراهقني والتنمية يف إطار االتفاقية
وتوصي . الرامية إىل الوقاية من السمنة ومكافحتها، واحلد من ظاهرة سوء التغذية ومكافحتها، يف غرينالند             

اللجـنة الدولة الطرف باملضي يف مراجعة سياساهتا بشأن الرعاية قبل الوالدة يف املناطق النائية والريفية بغية                 
 . رتفاع معدالت وفيات الرضَّعمعاجلة قضية ا

 خدمات الصحة العقلية

بينما تسلِّم اللجنة مبا اُتخذ من تدابري لتعزيز خدمات الرعاية ذات الصلة بالصحة العقلية، فإهنا تعرب عن  -٥١٤
عقلية قلقها إزاء الصعوبات املتبقية، ومنها العدد الكبري من األطفال والشباب املودعني يف مراكز عالج األمراض ال            

وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل االنتحار يف غرينالند، وال سيما يف              . والنفسـية اخلاصة بالكبار   
 .صفوف املراهقني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل النهوض خبدمات الرعاية ذات         -٥١٥
الرعاية الكافية بغية /طفال والشباب احلصول على خدمات العالجالصلة بالصحة العقلية حىت تكفل جلميع األ

كما توصي الدولة   . جتنُّـب الـلجوء إىل إيداعهم يف مراكز عالج األمراض النفسية والعقلية اخلاصة بالكبار             
 .الطرف بتعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة ظاهرة االنتحار يف صفوف املراهقني، وال سيما يف غرينالند

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن اضطراب فرط النشاط املقترن بنقص              -٥١٦
االنتـباه، واضطراب نقص االنتباه، ال ُيشخَّصان بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إىل إفراٍط يف وصف املنشطات                  

 . العقلية رغم تزايد األدلة على اآلثار الضارة هلذه األدوية

ـ    -٥١٧ نة بإجراء حبوث إضافية بشأن تشخيص وعالج اضطراب فرط النشاط املقترن بنقص            توصـي اللج
االنتـباه، واضطراب نقص االنتباه، مبا فيها البحوث املتعلقة باآلثار السلبية املمكنة للمنشطات على الرفاه               

 .ية وعالجهاالنفسي لألطفال، واللجوء قدر املستطاع إىل أمناٍط أخرى للتعامل مع هذه االضطرابات السلوك
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 توفري مستوى معيشي الئق

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت خطة عمل ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، وأن هذه                -٥١٨
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذه اخلطة قد ال تعكس بصورة       . اخلطـة تتضمن فرعاً خاصاً باألطفال والشباب      

 .مني إىل األسر احملرومة اجتماعياً وأطفال األقليات اإلثنيةكاملة احتياجات األطفال املنت

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بالسهر على تلبية احتياجات مجيع األطفال، واختاذ مجيع التدابري                 -٥١٩
الضرورية لتخليص األطفال، وخباصٍة األطفال املنتمون إىل األسر احملرومة اجتماعياً واألطفال املنحدرون من             

 . دامنركي، من وطأة الفقرأصل غري

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

ترحب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري شىت، مبا فيها إنشاء الفريق العامل املعين بتعزيز االندماج  -٥٢٠
ع كل الشباب، بصرف    ، وهي تدابري هتدف إىل ضمان متت      "البلد يف حاجة إىل كل الشباب     "وتنظيم احلملة املعنونة    

 .النظر عن أصلهم اإلثين، بفرٍص متكافئة يف إطار نظام التعليم الدامنركي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٥٢١

 اختاذ التدابري الضرورية لضمان حصول مجيع األطفال على تعليم ابتدائي وثانوي؛ )أ( 

لعرقي يف التعليم، وذلك بأن توجه اهتماماً خاصاً        تعزيز جهودها بغية القضاء على التفاوت ا       )ب( 
 .إىل تعليم أفراد األقليات اإلثنية

بيـنما ترحـب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري عديدة ملكافحة البلطجة يف املدرسة، مبا فيها                   -٥٢٢
 داخل املدارس وعدم إشراك األطفال      القـانون املتعلق بالبيئة التعليمية، فإهنا تظل قلقةً إزاء استمرار هذه الظاهرة           

 .والشباب بالقدر الكايف

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة ملكافحة البلطجة وضمان مشاركة األطفال يف               -٥٢٣
 .املبادرات الرامية إىل احلد من هذه الظاهرة

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

يـنما تالحظ اللجنة تنقيح القانون املتعلق باألجانب والقانون املتعلق باالندماج، وهو تنقيٌح يرمي إىل               ب -٥٢٤
حتسـني املركـز القـانوين لألطفال ملتمسي اللجوء وزيادة االهتمام باحتياجاهتم، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء                 

بوجه خاص إزاء القدرة احملدودة على تقدمي الدعم وتعرب اللجنة عن قلقها . الظروف السائدة يف مراكز االستقبال
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظاهرة اختفاء بعض األطفال ملتمسي     . النفسـي الكـايف وتوفري فرص الترويح      

 .اللجوء غري املصحوبني من مراكز االستقبال



CRC/C/153 
Page 110 

 

 داخل مراكز االستقبال    توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتحسني الظروف            -٥٢٥
كما توصي اللجنة الدولة   . والـتأكد من تعيني أوصياء مؤهلني على مجيع األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني            

الطـرف بالقيام بدراسٍة بشأن األطفال غري املصحوبني الذين خيتفون من مراكز االستقبال واالسترشاد بنتائج هذه           
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم          .  هؤالء األطفال  الدراسة إلعمال مبدإ احترام حقوق    

 .بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصل) ٢٠٠٥(٦

 تعاطي املخدرات واملشروبات الكحولية

 .شروبات الكحولية يف الدولة الطرفتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد األطفال الذين يتعاطون املخدرات وامل -٥٢٦

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٥٢٧

مـّد األطفـال واآلبـاء مبعلومات دقيقة وموضوعية بشأن اآلثار الضارة لتعاطي املخدرات         )أ( 
 واملشروبات الكحولية؛

لكحولية يعاملون  الـتأكد من أن األطفال الذين يتعاطون املخدرات ويتناولون املشروبات ا           )ب( 
 كضحايا وال كمجرمني؛

 .توفري خدمات التعايف وإعادة االندماج لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات واملشروبات الكحولية )ج( 

 االستغالل اجلنسي

ترحـب اللجـنة مبا وردها من معلومات يف الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة، اليت                   -٥٢٨
وضـية الوطنـية للشرطة قد أنشأت وحدة خاصة معنية بتكنولوجيا املعلومات تتمثل مهمتها يف       مفادهـا أن املف   

التحقـيق يف املخالفـات اجلنائـية اليت ُترتكب من خالل اإلنترنت، وبوجه خاص يف احلاالت املتعلقة باستغالل      
 اليت جتسد االستغالل اجلنسي لألطفال غري أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء إنتاج الصور. األطفال يف املواد اإلباحية

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ُيعرض على اإلنترنت من           . وإزاء تـزايد املواد اإلباحية ذات الصلة باألطفال       
 .مواد جتسد استغالل األطفال إلنتاج الصور اإلباحية، وتشجيع األطفال ومراودهتم على تقدمي خدمات جنسية

 :ولة الطرف بالقيام مبا يليتوصي اللجنة الد -٥٢٩

تعزيـز جهودها الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، مبا يف ذلك       )أ( 
عن طريق وضع خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وفقاً ملا اُتفق عليه يف                 

 ؛٢٠٠١ مث يف عام ١٩٩٦طفال ألغراض جتارية، املعقود يف عام املؤمتر العاملي املعين باالستغالل اجلنسي لأل

اعـتماد التدابري املناسبة ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك عن طريق                )ب( 
 جترمي توزيع الصور اإلباحية ذات الصلة باألطفال؛

 هم؛تعزيز تدابريها الرامية إىل تعايف الضحايا وإعادة اندماج )ج( 
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توفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني           )د( 
على كيفية تلقي الشكاوى ذات الصلة باالستغالل اجلنسي لألطفال، والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا بطريقٍة              

 .تراعي حالة الطفل

 إدارة شؤون قضاء األحداث

اليت أُجريت على القانون املتعلق بإدارة قضاء األحداث، واليت ) ٢٠٠٤(بالتغيريات األخرية ترحب اللجنة  -٥٣٠
. تدرج قواعد واضحة وشاملة فيما يتصل بالتدابري اليت ميكن اختاذها يف حق األطفال اجلاحنني دون اخلامسة عشرة            

سجن أشخاص دون الثامنة عشرة يعانون غري أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء ممارسة احلبس االنفرادي واللجوء إىل 
 .من اضطرابات سلوكية يف مؤسسات خاصة بالشباب

توصـي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من تنفيذ املعايري املتعلقة بقضاء األحداث تنفيذاً كامالً، وال                -٥٣١
دارة شؤون قضاء    من االتفاقية، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إل        ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧سـيما املواد    

، )مبادئ الرياض التوجيهية (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (األحداث  
وتوصي اللجنة . وذلك يف ضوء يوم املناقشة العامة اليت خصصتها اللجنة ملوضوع إدارة شؤون قضاء األحداث

 :الدولة الطرف بالقيام، بوجه خاص، مبا يلي

لسـعي على سبيل األولوية إىل إعادة النظر يف املمارسة احلالية للحبس االنفرادي، وجعل              ا )أ( 
اللجوء إىل هذا التدبري مقتصراً على حاالت استثنائية جداً، وبتخفيض الفترة املسموح هبا هلذا التدبري، وتوّخي 

 إمكانية إلغائه؛

شخاص دون الثامنة عشرة الذين     اختـاذ الـتدابري الالزمة بغية وضع حد ملمارسة حبس األ           )ب( 
 يعانون من اضطرابات سلوكية، وإيداعهم يف مؤسسات؛

ضمان تنفيذ القواعد اخلاصة باألطفال اجلاحنني دون اخلامسة عشرة تنفيذاً تاماً، والتأكد من              )ج( 
ام املادة  عـدم حرماهنم من حريتهم دون إجراء حماكمٍة وفق اإلجراءات القانونية الواجبة، وذلك وفقاً ألحك              

 . من االتفاقية٤٠

  املتابعة والنشر-٨

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً                -٥٣٢
ان باختاذ إجراءاٍت منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو إىل أي هيئة مماثلة، وإىل الربمل                 

الوطين، وعند االقتضاء إىل حكومات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ               
 .املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

توصـي اللجـنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والردود           -٥٣٣
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق ) الحظات اخلتاميةامل(اخلطية اليت قدمتها، والتوصيات 

للجمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات        ) على سبيل املثال ال احلصر    (اإلنترنـت   
 .املهنية واألطفال، هبدف إثارة املناقشة وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

 القادم التقرير -٩

تعـرب اللجـنة عن تقديرها حلرص الدولة الطرف على تقدمي تقاريرها بصورٍة منتظمة ويف الوقت                 -٥٣٤
وينبغي أال يتجاوز عدد    . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٧احملدد، وتدعوها إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع حبلول         

الدولة الطرف أن تدرج يف     وتتوقع اللجنة من    ). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠صفحات التقرير   
 .تقريرها الدوري املقبل معلومات عن غرينالند وجزر فارو

 الدامنرك: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٧٣يف جلستها   ) CRC/C/OPAC/DNK/1(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل للدامنـرك            -٥٣٥
CRC/C/SR.1073 (   ١٠٨٠ ، واعتمدت يف جلستها   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٦املعقودة يف) CRC/C/SR.1080 (

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠املعقودة يف 

  املقدمة-ألف 

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن       . ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الذي قُدِّم يف موعده           -٥٣٦
 . رفق بتقريرها التشريعات ذات الصلةالدولة الطرف مل تتبع املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير ومل ت

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن السن الدنيا للتجنيد اإللزامي قد ُرفعت، ويعود ذلك إىل قراٍر اختذ أثناء                   -٥٣٧
 السن  املفاوضات بشأن الربوتوكول االختياري، وهو يقضي بأن تعمل الدامنرك مبزيٍد من اهلمة لكي حتدد عموماً              

 .  عاما١٨ًالدنيا للتجنيد اإللزامي والطوعي يف القوات املسلحة ب  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 املساعدة املقدمة ألغراض التعايف اجلسدي والنفسي

تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها التايل معلومات عن األطفال الالجئني واملهاجرين                 -٥٣٨
اضعني لواليتها والذين رمبا شاركوا يف أعماٍل حربية يف بلدان منشئهم، وعن املساعدة املقدمة من أجل تعافيهم اخل

 .اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً
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 نشر الربوتوكول االختياري/التدريب

 واملنهجيني بشأن   توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير أنشطة التثقيف والتدريب املستمرين            -٥٣٩
وباإلضافة إىل ذلك،   . أحكـام الربوتوكول االختياري لصاحل كافة اجملموعات املهنية املعنية، وخباصة العسكريون          

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعرف األطفال بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع من خالل                 
 . املناهج الدراسية يف مجلة وسائل أخرى

  التقين واملساعدة املاليةالتعاون

تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف بتقدمي معلومات يف تقريرها القادم عن التعاون يف تنفيذ أحكام                    -٥٤٠
 من ٧الـربوتوكول االختياري، بوسائل منها التعاون التقين واملساعدة املالية، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة    

 . الربوتوكول االختياري

 ثائقنشر الو

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على           ٢ من املادة    ٢يف ضـوء الفقرة      -٥٤١
نطاٍق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف وهذه املالحظات اخلتامية 

لربوتوكول االختياري وبتنفيذه ورصده يف أوساط احلكومة       مـن أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق با         
 .والربملان واجلمهور عموماً، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

 التقرير القادم

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد            ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٥٤٢
يذ أحكام الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الرابع املقرر تقدميه مبوجب اتفاقية            مـن املعلومات عن تنف    

 . ٢٠٠٨أغسطس / آب١٧حقوق الطفل يف 

 االحتاد الروسي: املالحظات اخلتامية

 ١٠٧٧ و١٠٧٦ يف جلستيها (CRC/C/125/Add.5)نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لالحتاد الروسي         -٥٤٣
 ١٠٨٠، واعـتمدت يف جلستها      ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨، املعقودتـني يف     )1077 و CRC/C/SR.1076انظـر   (

(CRC/C/SR.1080) املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ املعقودة يف ،. 

  مقدمة-ألف 

جيهية لتقدمي  ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أُعد وفقاً للمبادئ التو              -٥٤٤
كما ترحب  ). CRC/C/15/Add.110(الـتقارير والـذي يتضمن معلومات عن متابعة التوصيات السابقة للجنة            

، مما أتاح فهماً أوضح حلالة األطفال       (CRC/C/Q/RUS/3)اللجنة بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها         
 . د والبناء مع وفد الدولة الطرفيف االحتاد الروسي، وتنوه مع التقدير باحلوار املفي
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية التالية -٥٤٥

، والذي ينّص يف مجلة أمور على       ٢٠٠١ديسمرب  /اعـتماد قانون العمل اجلديد يف كانون األول        )أ( 
 روف العمل املؤذية؛تعزيز محاية القّصر من ظ

 اليت تكفل اتباع هنج أكثر ٢٠٠٢يوليه /التعديالت املدخلة على قانون اإلجراءات اجلنائية يف متوز )ب( 
إنسانية يف إجراءات حماكمة األطفال اجلناة يركز على حقوق الطفل ويوفر ضمانات باحترامها مما أّدى إىل اخنفاض 

 ظام القضاء اجلنائي والقّصر احملكوم عليهم باحلرمان من احلرية؛عدد القّصر الذين متّ استدعاؤهم أمام ن

إدخال تغيريات وتعديالت على    " بشأن   ٢٠٠٣ديسمرب  /اعـتماد قانون احتادي يف كانون األول       )ج( 
 يعّرف مفهوم التعذيب؛" القانون اجلنائي لالحتاد الروسي

 ة الطرف حتظر االجتار بالبشر؛القيام مؤخراً بإدراج معايري يف القانون اجلنائي للدول )د( 

واليت ترفع درجة   ) ١٦٢مبوجب القانون االحتادي رقم     (التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي        )ه( 
وقد شّدد هذا القانون أيضاً العقوبات املفروضة       . املسؤولية فيما يتعلق باستخدام األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية        

 . سنة١٦ إىل ١٤نشطة املتصلة بالبغاء ورفع سن الرضا القانونية من على استغالل القّصر يف األ

 .، الذي يتضمن أيضاً التثقيف حبقوق اإلنسان، يف املناهج الدراسية"املواطنة"وترحب اللجنة بإدراج موضوع  -٥٤٦

مل  على اتفاقية منظمة الع    ٢٠٠٣ديسمرب  /كمـا ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف كانون األول          -٥٤٧
 .  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها١٨٢الدولية رقم 

 .وترحب اللجنة أيضاً بالعديد من التدابري احملددة والربامج احملددة اهلدف من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل -٥٤٨

  دواعي القلق الرئيسية واالقتراحات والتوصيات-جيم 

 فيذ العامة تدابري التن-١

 التوصيات السابقة للجنة

) CRC/C/15/Add.110انظر  (تأسـف اللجنة ألن بعض مساور القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها               -٥٤٩
مل جيّر تناوهلا بقدٍر كاٍف، مبا يف ذلك ما         ) CRC/C/65/Add.5 (بعـد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف        

علومات بشأن االتفاقية وعدم التمييز واحلماية من التعذيب والعقوبة البدنية، وإساءة املعاملة،            يـتعلق بتعمـيم امل    
واإلمهال واإليذاء، واستعراض وضع األطفال يف مؤسسات الرعاية، واألطفال املعوقني، واألطفال يف النـزاعات             

 . ، وإدارة شؤون قضاء األحداثاملسلحة وإعادة تأهيلهم وأطفال الشوارع واالستغالل واالعتداء اجلنسيني
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حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لالستجابة للتوصيات السابقة اليت مل ُتنفذ إال             -٥٥٠
 . جزئياً أو مل ُتنفذ على اإلطالق، والنظر يف قائمة التوصيات اليت تتضمنها هذه املالحظات اخلتامية

 التشريع والتنفيذ

ه جرى اعتماد وتعديل قوانني بغية ضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً أفضل يف              تالحـظ اللجنة أن    -٥٥١
 فيما يتعلق ١٢٢الدولة الطرف، ولكن القلق يساورها إزاء األثر السليب الذي قد ينجم عن القانون االحتادي رقم     

ة الطرف لوضع معايري وطنية دنيا وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدول. بالتمتع حبقوق الطفل يف الدولة الطرف
فيما يتعلق بتوفر اخلدمات واملزايا االجتماعية واحلصول عليها، ولكنها ال تزال قلقة لعدم وجود معلومات حمددة                

 .بشأن التنفيذ الفعال هلذه املعايري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٥٢

الالمركزي وآثارها على تقدمي اخلدمات     االضـطالع بتحليل شامٍل لعواقب عملية التوجه         )أ( 
 االجتماعية، وتقييم األدوار والقدرات على خمتلف املستويات؛ 

ضمان تنفيذ املعايري الدنيا للتمتع حبقوق الطفل بشكل كامل وفعال يف سياق عملية التوجه               )ب( 
 .تمتع حبقوق الطفل ومحايتها بغية منع التفاوتات يف ال١٢٢الالمركزي اليت ينص عليها القانون االحتادي رقم 

 التنسيق

يف حني تالحظ اللجنة أن احلكومة قد قامت بتحسني آليات التنسيق ذات الصلة حبقوق الطفل عن طريق         -٥٥٣
إنشاء جلنة مشتركة بني الدوائر احلكومية ُتعىن بتنسيق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإهنا تالحظ بقلق أن هذه اهليئة 

، وأن عملية التوجه الالمركزي اليت أجريت مؤخراً مبوجب القانون االحتادي رقم ٢٠٠٤مارس /قد ألغيت يف آذار
 . ، مل يصحبها اعتماد الصكوك الالزمة املتعلقة بالتنسيق١٢٢

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني تالحم اجلهود وتنسيقها لصاحل األطفال والشباب بغية               -٥٥٤
كاف بني السلطات املركزية واحمللية، وكذلك بالتعاون مع األطفال والشباب وأولياء األمور    ضـمان قـيام تعـاون       
وتوصي أيضاً بإعادة إنشاء هيئة لتنسيق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتزويدها بالصالحيات            . واملنظمات غري احلكومية  

 . على املستويني االحتادي واحملليواملوارد البشرية واملالية الالزمة كي يتسىن هلا ضمان التنسيق الفعال

 هياكل الرصد املستقلة

 مكتباً  ٣٨ مكتباً من أصل     ١٨ترحـب اللجنة بإنشاء اللجنة االحتادية حلقوق اإلنسان وكذلك بإنشاء            -٥٥٥
بيد أهنا تالحظ مع القلق عدم القيام حىت اآلن         . إقليمـياً ُيـزمع إنشاؤها ألمناء املظامل يف ما خيص حقوق الطفل           

 .شاء مكتب فيدرايل ألمني املظامل يف ما خيص حقوق الطفلبإن
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها إلنشاء املكاتب اإلقليمية ألمناء املظامل يف ما خيص حقوق                  -٥٥٦
 .الطفـل يف مجيع املناطق وضمان تزويدها بقدر كاف من األموال واأليدي العاملة كي يتسىن هلا أداء عملها بكفاءة                  

ويف هذا الصدد،   . توصـي أيضاً الدولة الطرف بالنظر بعناية يف إنشاء مكتب احتادي ألمني املظامل املعين حبقوق الطفل               
 .بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان) ٢٠٠٢(٢ينبغي للدولة الطرف مراعاة التعليق العام رقم 

 التنسيق/خطة العمل الوطنية

ولكنها . ٢٠٠٠ مل يعد لدى الدولة الطرف خطة عمل وطنية عامة منذ عام             تالحـظ اللجـنة بقلٍق أنه      -٥٥٧
توجهات أساسية لتحسني وضع الطفل يف االحتاد     "ترحـب باملعلومـات املتعلقة بوضع استراتيجية وطنية بعنوان          

ا ال تزال   بيد أهن . واليت تدعو إىل إدراج مبادئ وطنية لتنفيذ االتفاقية يف خمتلف خطط العمل القطاعية            " الروسـي 
 . قلقةً بشأن وسائل التنفيذ املتكامل واملنسق هلذه االستراتيجية عرب خطط العمل القطاعية املختلفة

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تغطي االستراتيجية الوطنية اجلديدة وخطط العمل املرتبطة هبا  -٥٥٨
، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف "عامل صاحل لألطفال"نة مجيع جماالت االتفاقية وأن تراعي الوثيقة اخلتامية املعنو
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل  . ٢٠٠٢دورهتـا االستثنائية املتعلقة باألطفال املعقودة يف عام         

وجـود تنسيق شامل وفعال لتنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطط العمل املرتبطة هبا على الصعيدين االحتادي               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالعمل      . قليمي، بغية حتقيق أهداف منها منع التفاوتات غري املربرة        واإل

عـلى ختصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية تنفيذاً فعاالً يف الوقت املناسب، وأن                
نظمات غري احلكومية واهليئات املهتمة     تشجع وتيّسر املشاركة النشطة لألطفال والشباب وأولياء األمور وامل        

 .وتوصي أيضاً بوضع مؤشرات ومعايري لرصد االستراتيجية املذكورة وتقييمها. واملعنية األخرى يف تنفيذها

 مجع البيانات

لية حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال مجع البيانات، ولكنها تظل قلقة إزاء عدم وجود آ  -٥٥٩
مناسـبة جلمـع البـيانات تتيح أسلوباً منهجياً وشامالً جلمع بيانات كّمية ونوعية مفصلة عن مجيع اجملاالت اليت تغطيها                

 . االتفاقية وبشأن فئات األطفال كافة، وذلك بغية رصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم آثار السياسات املتعلقة باألطفال

توطيد جهودها إلنشاء آلية شاملة ودائمة ضمن نظام اإلحصاء الوطين          توصي اللجنة الدولة الطرف ب     -٥٦٠
جلمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والسن واملناطق الريفية واحلضرية، تشمل مجيع اجملاالت اليت تغطيها               
االتفاقـية وكل األطفال دون سن الثامنة عشرة، مع التركيز على األطفال الضعفاء بصفة خاصة، كاألطفال                

كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات       . وقني واألطفال املخالفني للقانون والالجئني وضحايا االجتار      املع
 .لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتقييمه بفعالية وتقييم آثار السياسات اليت هلا تأثري على األطفال

 ختصيص املوارد لصاحل األطفال

 قد يؤدي إىل تفاوت تشكيلة اخلدمات املتاحة ١٢٢تماد القانون االحتادي رقم يساور اللجنة القلق ألن اع -٥٦١
كما يقلقها عدم كفاية املوارد اليت سيجري ختصيصها للربامج         . لألطفال تفاوتاً واسعاً بني مناطق الدولة الطرف      
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تفشي الفساد، يف قطاعات ويساور اللجنة بالغ القلق أيضاً ألن . والسياسات املتعلقة باألطفال على مستوى املناطق
 . تشمل قطاعي الصحة والتعليم وكذلك يف إجراءات التبين، يعرقل متتع األطفال متتعاً تاماً حبقوقهم

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وبأن      ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة            -٥٦٢
 مناطق البلد ملنع أي تفاوتات غري مربرة يف توفر اخلدمات االجتماعية            تكفـل توزيعاً متوازناً للموارد يف شىت      

كما ينبغي للدولة الطرف أن تعطي األولوية ملخصصات . وغريها من اخلدمات املقدمة لألطفال ووصوهلم إليها
ين امليزانية كي تضمن إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخصوصاً حقوق األطفال الذ            

إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون          "ينـتمون إىل الفـئات احملـرومة اقتصادياً         
 .وينبغي للدولة الطرف أن تتصدى جبدية للفساد وأن تتخذ كل التدابري الالزمة ملنعه". الدويل

 التدريب ونشر االتفاقية

التفاقية بني األطفال والشباب بالرغم من التدابري اليت اختذهتا         يساور اللجنة القلق الستمرار قلة الوعي با       -٥٦٣
الدولة الطرف يف هذا الصدد، ولعدم تلقي مجيع املهنيني الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم التدريب املناسب يف 

 . جمال حقوق األطفال

ن نشر أحكام توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بوضع سياسة شاملة من أجل توطيد جهودها لضما         -٥٦٤
من خالل برامج اإلذاعة    (ومـبادئ االتفاقية على نطاق واسع وتيسري فهمها للبالغني واألطفال على السواء             

كما توصي الدولة الطرف بتعزيز برامج التدريب املناسب واملنهجي جلميع الفئات املهنية     ). والـتلفزة مـثالً   
كلفني بإنفاذ القوانني واملعلمني والعاملني يف جمال الرعاية العاملة من أجل األطفال ومعهم، وال سيما املوظفني امل

 .الصحية، واألطباء النفسيني، واألخصائيني االجتماعيني، والعاملني يف مؤسسات رعاية الطفل

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

إىل أديان خمتلفة وأقليات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بوجود متييز ضد األطفال املنتمني   -٥٦٥
كمـا تشـعر بالقلق ألن األطفال الذين ينتمون إىل أقليات، وخباصة أطفال الغجر ال يتمتعون متتعاً تاماً                 . إثنـية 

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التمييز      . حبقوقهـم يف الغالب، وال سيما فيما خيص اخلدمات الصحية والتعليمية          
 . ر اليت ليس لديها تصريح إقامةالذي يواجهه األطفال واألس

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة أشكال التمييز كافة، وذلك               -٥٦٦
بوسـائل مـنها محالت التوعية الوطنية واإلقليمية والتدخل الفعال يف مجيع حاالت التمييز، مع إيالء اهتمام                 

فال الذين ينتمون إىل األقليات الدينية واإلثنية، وأطفال الغجر، وأطفال          خاص ألشد اجلماعات ضعفاً كاألط    
 .األسر اليت ليس لديها تصريح إقامة



CRC/C/153 
Page 118 

 

عما  معلومات حمددة    القادم الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري         أيضاً إىل  اللجنة   طلـب تو -٥٦٧
يف سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل اختذتـه من تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل         

املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١، وأن تضع يف اعتبارها أيضاً تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١املعقود يف عام 

 مصاحل الطفل الفضلى

بينما تالحظ اللجنة أن أغلبية القوانني والربامج لدى الدولة الطرف تشري إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى،  -٥٦٨
فإهنـا تشعر بالقلق ألن تطبيق هذا املبدأ حمدود من الناحية العملية بسبب نقص املوارد املالية والدورات التدريبية                  

 . وكذلك بفعل املواقف االجتماعية

 الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل الفضلى توصي اللجنة -٥٦٩
وإدراجـه بالشكل املالئم يف مجيع األحكام القانونية، وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية ويف املشاريع               

 .والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري على الطفل

 احلق يف احلياة

 . جمدداً عن انشغاهلا إزاء ارتفاع عدد وفيات األطفال الذي مل ينخفض يف الدولة الطرفتعرب اللجنة -٥٧٠

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة حول أسباب وفيات األطفال يف الدولة الطرف واختاذ                -٥٧١
 .مجيع التدابري الوقائية الالزمة هبذا الشأن

 احترام آراء الطفل

ود اليت تبذلـها الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل، ولكنها ال تزال قلقة ألن              ترحب اللجنة باجله   -٥٧٢
ُتراعى من االتفاقية ال تطبق بالقدر الكايف داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى، وال         ١٢أحكـام املادة    

 .يذ القوانني والسياسات والربامجمراعاة تامة من الناحية العملية يف القرارات القضائية واإلدارية ويف وضع وتنف

ويف هذا  . توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل               -٥٧٣
الصدد، ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل، مبا يف ذلك أطفال اجلماعات الضعيفة واألقليات، يف 

كما ينبغي أن ُيدرج هذا احلق . الكيانات األخرى ويف اجملتمع عامةًاملشاركة يف األسرة واملدرسة واملؤسسات و
وينبغي للدولة الطرف . يف مجيع القوانني والقرارات القضائية واإلدارية والسياسات والربامج املتصلة باألطفال

يبهم أيضاً أن تعمل على أن حيرص الكبار الذين يعملون مع األطفال والشباب على احترامهم وأن تكفل تدر                
كما ينبغي للدولة الطرف . لضمان أن يتمكن األطفال من التعبري عن آرائهم بصورة فعالة ومراعاة هذه اآلراء

أن توفر جماناً خطاً هاتفياً يتكون من ثالثة أرقام يكون متاحاً يومياً وعلى مدار الساعة لتلقي املكاملات املتعلقة   
 . باحتياجات األطفال
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 دنية احلقوق واحلريات امل-٣

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 عاماً ما زالوا كما يقال، يتعرضون       ١٨يسـاور اللجـنة القلق ألن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن             -٥٧٤
 الشرطة أو يف مرحلة للتعذيب واملعاملة القاسية، وحيدث ذلك يف حاالت عديدة عندما يكونون حمتجزين يف خمافر      

كما أن فرص وصول صغار السن احملتجزين يف خمافر الشرطة إىل حماٍم قانوين             . اإلجـراءات القانونية قبل احملاكمة    
ويساور اللجنة القلق كذلك ألن إجراءات تقدمي . أو خدمات طبية وإمكانية اتصاهلم بأسرهم تبدو حمدودة أيضاً/و

 ال تراعي مشاعر الطفل وال تسمح لألطفال بتقدمي شكاوى بدون موافقة            الشـكاوى املـتعلقة هبذه التجاوزات     
 .الوالدين أو ممثلهم القانوين، ومل تثبت فعاليتها

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٧٥

ما اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع أفعال التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، وال سي                )أ( 
 ؛عن طريق تدريب قوات الشرطة

اختاذ تدابري للتحقيق يف حاالت التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة املرتكبة               )ب( 
 ضد األطفال والشباب، ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم؛

 وضع برامج إلعادة تأهيل الضحايا وإعادة دجمهم يف اجملتمع؛ )ج( 

اآللـيات املتاحة لألطفال لتقدمي الشكاوى ومتكينهم من القيام بذلك بدون اقتضاء            تعزيـز    )د( 
 .احلصول على إذن من أحد الوالدين أو املمثل القانوين

ويسـاور اللجـنة القلق أيضاً إزاء استخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  -٥٧٦
 . الداخلية واملؤسسات التعليمية األخرى يف الدولة الطرفالالإنسانية أو املهينة يف املدارس

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إملام املربني واملهنيني اآلخرين الذين يعملون يف هذه املؤسسات  -٥٧٧
بشأن احلظر املفروض على تعريض األطفال لضروب التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 .سانية أو املهينةالالإن

 العقوبة اجلسدية

كما . يسـاور اللجـنة القلق ألن العقوبة اجلسدية ليست حمظورة يف األسرة ومؤسسات الرعاية البديلة               -٥٧٨
يقلقها أن معاقبة األطفال جسدياً ال تزال ممارسة مقبولة اجتماعياً يف الدولة الطرف وال تزال ُتمارس داخل األسرة 

 .ظرت فيها رمسياً، كاملدارسويف األماكن اليت ُح

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٥٧٩
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أن حتظـر صـراحةً مبوجب القانون مجيع أشكال العقوبة اجلسدية يف األسرة ومؤسسات الرعاية                )أ( 
 البديلة؛

خرى أن تعمل على منع ممارسة العقوبة اجلسدية لألطفال يف األسرة واملدارس واملؤسسات األ )ب( 
 ومكافحتها عن طريق إعمال التشريعات بصورة فعالة؛

أن تضـطلع حبمالت للتوعية والتثقيف العامة ملناهضة العقوبة اجلسدية وأن تشجع أشكال              )ج( 
 .التأديب اخلالية من العنف والقائمة على املشاركة

  البيئة اُألَسرية والرعاية البديلة-٤

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد املتزايد من األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية وألن اجلهود                 -٥٨٠
كما تشعر  . املـبذولة لتنفـيذ سياسة وطنية خلفض عدد األطفال املودعني يف هذه املؤسسات مل تسفر عن نتيجة                

 . بديلة يف وسط عائلياللجنة بالقلق لعدم بذل جهود كافية لتشجيع ترتيبات الرعاية ال

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٠يف ضوء املادة  -٥٨١

اعتماد استراتيجية شاملة واختاذ تدابري وقائية فورية لتجنب فصل األطفال عن بيئتهم األسرية  )أ( 
 خدمات املساعدة وخفـض عـدد األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي         

والدعم لآلباء واألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤولياهتم عن تنشئة الطفل، وذلك مبا يف ذلك عن طريق            
 التثقيف وإسداء املشورة والربامج اجملتمعية للوالدين؛

ضمان إخضاع عملية إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية على الدوام إىل تقييم جمموعة من               )ب( 
طات ذات الكفاءة واملتعددة التخصصات، وأن يتّم اإليداع ألقصر فترة ممكنة وخيضع الستعراض قضائي السل

  من االتفاقية؛٢٥وأن يتّم استعراضه كذلك وفقاً للمادة 

اختاذ التدابري الكفيلة بتهيئة بيئة تسمح بنمو الطفل على الوجه األكمل ومحاية األطفال من               )ج( 
كما ينبغي احلرص على تشجيع اتصال الطفل بأسرته أثناء فترة          . ال اإلساءة الـتعرض ألي شـكل من أشك      

 إيداعه يف مؤسسات الرعاية، عندما ال يكون ذلك منافياً ملصاحل الطفل الفضلى؛

تعزيز جهودها لتطوير نظام كفالة تقليدي وغريه من أشكال الرعاية البديلة يف أوساط عائلية،  )د( 
 للحقوق اليت تنّص عليها االتفاقية، مبا فيها مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، وتعزيز             عن طريق إيالء عناية خاصة    

 التدابري الرامية إىل بناء قدرات الوكاالت املختصة بشؤون الوصاية والكفالة؛

ضـمان مشـاركة األطفال يف تقييم برامج الرعاية البديلة وإنشاء آليات تظلم كي يتسىن                 )ه( 
 .ذا الشأنلألطفال تقدمي الشكاوى هب
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 التبين

 .تالحظ اللجنة بقلق أن حق الطفل املتبىن يف معرفة هويته احلقيقية غري مشمول باحلماية يف الدولة الطرف -٥٨٢

تشجع اللجنة الدولة الطرف على محاية حق الطفل املتبىن يف معرفة هويته احلقيقية، وذلك عن طريق                 -٥٨٣
 .غرض مبا يف ذلك حتديد السن املناسب وتدابري الدعم املهينوضع اإلجراءات القانونية املالئمة هلذا ال

 بشأن  ١٩٩٣ على اتفاقية الهاي لعام      ٢٠٠٠وحتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد وقعت يف عام            -٥٨٤
كما تالحظ أن السلطات   ). ٣٣االتفاقية رقم   (محايـة األطفـال والـتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل             

ة ال تقوم بالرقابة الكافية على وكاالت التبين األجنيب فيما يتعلق بالوثائق املطلوبة للتبين واملدفوعات غري                االحتادي
وتالحظ اللجنة بقلق أن عدد . املـربرة والسـماح لألبويـن الراغبني يف التبين باختيار الطفل الذين يريدان تبنيه            

 .د جتاوز عدد األطفال املتبنني حملياً ألول مرة ق٢٠٠٣األطفال املتبنني على املستوى الدويل يف عام 

 املتعلقة حبماية األطفال    ١٩٩٣توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام             -٥٨٥
ويف الوقت نفسه، توصي بأن تعمل الدولة الطرف على التوصل . والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل

كما توصي  . البلدان املتلقية لضمان مالءمة اآلباء بالتبين ومتابعة األطفال بعد التبين         إىل اتفاقات مع سلطات     
اللجـنة الدولة الطرف بإنشاء نظام العتماد وكاالت التبين األجنيب ومراقبتها، ووضع تدابري لتشجيع التبين               

 .احمللي وتنفيذها

 االستعراض الدوري إليداع األطفال يف مؤسسات الرعاية

كما . ر اللجنة بالقلق لعدم كفاية االستعراض الدوري إليداع األطفال يف املؤسسات ودور الكفالة            تشع -٥٨٦
 .يقلقها عدم وجود آليات مستقلة للتفتيش يف مؤسسات رعاية األطفال

توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان وجود إشراف مالئم على وضع األطفال املودعني يف دور أو                 -٥٨٧
ما ينبغي أن تعمل بالتنسيق مع اجملتمع املدين على وضع آليات للقيام بعمليات تفتيش              ك. مؤسسـات الكفالة  

 .عام مستقل ملؤسسات رعاية األطفال

 اإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

يساور اللجنة القلق إزاء ما تلقته من تقارير بشأن تعرض عدد كبري من األطفال املودعني يف مؤسسات                  -٥٨٨
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن األطفال ضحايا اإليذاء يتعرضون         . ىل اإليذاء من القائمني على تربيتهم     الـرعاية إ  

للعـنف داخل األسرة ويف املؤسسات ال حيصلون دائماً على قدٍر كاٍف من الرعاية واملساعدة وألن اإلجراءات                 
 .ال ليست كافيةوالتوعية يف هذا اجمل) والتدخل الوقائي(املتخذة يف ما خيص املنع 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتقدمي مساعدة كافية لألطفال الذين يتعرضون              -٥٨٩
 : للعنف داخل األسرة ويف املؤسسات، وذلك بطرق منها ما يلي
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االضـطالع بدراسة لتقييم مدى تفشي ظاهرة العنف يف املؤسسات واختاذ التدابري الالزمة              )أ( 
  املسؤولني عن هذه األفعال؛ملعاقبة

 ضمان حصول مجيع ضحايا العنف على املشورة واملساعدة من أجل التعايف وإعادة اإلدماج؛  )ب( 

اختـاذ إجـراءات فيما يتعلق باإلبالغ والتحقيق الفعال يف شكاوى األطفال بشأن حاالت               )ج( 
 اإليذاء اجلسدي والعاطفي؛

 الوقائية؛ تعزيز اإلطار القانوين للتدخالت  )د(

 توفري احلماية املالئمة لألطفال ضحايا اإليذاء يف إطار األسرة؛   )ه(

برامج وقائية، مبا وضع  معاملة األطفال، و إلساءةالعواقب الوخيمة   بشأن   محالت تثقيف عامة     تنظيم )و( 
 . العنفعلى اعتماد أساليب تأديب إجيابية وخالية من التشجيعدف هبيف ذلك برامج للنهوض باألسرة، 

ويف سـياق الدراسـة املـتعمقة اليت أجراها األمني العام بشأن مسألة العنف املوجه ضد األطفال،                  -٥٩٠
واالسـتبيان الـذي وجه إىل احلكومات يف هذا الصدد، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية الواردة من                  

ية ألوروبا ووسط آسيا اليت عقدت يف       الدولـة الطـرف على هذا االستبيان ومشاركتها يف املشاورة اإلقليم          
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستند إىل نتائج هذه         . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥سلوفينيا يف الفترة من     

املشـاورة اإلقليمية الختاذ ما يلزم من إجراءات، باالشتراك مع اجملتمع املدين، لضمان محاية كل األطفال من                 
واجلنسي والنفسي، وتوليد القوة الدافعة الختاذ إجراءات ملموسة واحملددة زمنياً،          مجيع أشكال العنف البدين     

 .عند االقتضاء، ملنع هذه األشكال من العنف واإليذاء والتصدي هلا

  خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٥

 األطفال املعوقون

عوقني يف نظام التعليم النظامي إذ يتّم       تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية اجلهود املبذولة إلدراج األطفال امل          -٥٩١
كما يقلقها التمثيل املفرط    ". فصول تصحيحية "إصالحية أو   " مدارس مساِعدة "إرسـاهلم يف أغلب األحيان إىل       

 . لألطفال املعوقني يف املدارس الداخلية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل ما يلزم من تدابري من أجل -٥٩٢

 لة التمييز ضد األطفال املعوقني؛معاجلة مسأ )أ( 

األمم املتحدة  قواعد  مان املساواة يف حصول األطفال املعوقني على اخلدمات، مع مراعاة           ض )ب( 
 ؛)٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة  (وحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنيامل
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قصر عمليات اإليداع   استعراض عمليات إيداع األطفال املعوقني يف املدارس الداخلية بغية           )ج( 
 هذه على احلاالت اليت ختدم مصاحل الطفل الفضلى؛

توفـري فـرص تعليمـية متكافـئة لألطفـال املعوقني، بطرق تشمل إلغاء ممارسة املدارس                  )د( 
، وذلك عن طريق توفري الدعم الالزم وضمان تدريب املعلمني يف املدارس العادية             "املساِعدة"أو  " اإلصالحية"

 .األطفال املعوقنيعلى تعليم 

 خدمات الصحة األساسية والرعاية

تالحظ اللجنة املعلومات املتعلقة بالربامج والتدابري العديدة املتخذة من أجل حتسني صحة الطفل، ولكنها               -٥٩٣
ورغم اخنفاض حاالت اإلصابة بالدرن الرئوي، فإهنا ال . تظل قلقة بشأن تدهور املستوى الصحي يف الدولة الطرف

كما أهنا ال تزال قلقة بشأن عدد االضطرابات الناشئة .  قلقة إزاء استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة هبذا املرضتزال
 .عن نقص اليود واخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية يف الدولة الطرف

 تتوافق وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق ألن اخلدمات والربامج املوضوعة يف إطار النظام الذي جرى إصالحه ال -٥٩٤
 . من االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بالنهوض بالرعاية الصحية األساسية٢٤متاماً مع املادة 

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٥٩٥

 تعزيز اإلجراءات الوقائية يف إطار الرعاية الصحية األساسية؛ )أ( 

 زيادة اإلنفاق العام على قطاع الصحة؛ )ب( 

 عتماد القانون اخلاص بتعميم يودنة امللح وضمان تنفيذه كامالً؛ا )ج( 

 مواصلة اجلهود املبذولة من أجل خفض حاالت الوفاة النامجة عن اإلصابة بالدرن؛ )د( 

النظر يف إنشاء جلنة وطنية ُتعىن مبسألة الرضاعة الطبيعية، وتدريب مهنيني طبيني يف هذا اجملال   )ه( 
 .عة الطبيعيةوحتسني ممارسات الرضا

 صحة املراهقني

يف حـني تعـترف اللجـنة بالتدابري والتشريعات اجلديدة اليت وضعتها الدولة الطرف للتصدي الرتفاع          -٥٩٦
مستويات تناول اخلمور والتدخني، فإن القلق يساورها إزاء ارتفاع مستوى التدخني وتناول اخلمور بني املراهقني، 

املمارسات الصحية السليمة يف الدولة الطرف، وقلة الربامج احملددة اهلدف وتالحظ عدم وجود تشجيع كاٍف على 
 .بشأن التغذية والتدخني وتناول اخلمور واللياقة البدنية واالهتمام بالصحة الشخصية
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وتشـعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص املعلومات املتعلقة بصحة املراهقني، وخباصة فيما يتعلق بالصحة                -٥٩٧
ويساورها القلق أيضاً ألن أسعار وسائل منع احلمل ليست يف مقدور اجلميع، مما حيّد من استخدامها يف          . ةاإلجنابي

 .الدولة الطرف، كما يقلقها ارتفاع نسبة احلمل واإلجهاض بني املراهقات

ق اللجنة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً شديداً لصحة املراهقني واضعة يف اعتبارها تعلي -٥٩٨
بشأن صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، وبأن تعمل على تعزيز             ) ٢٠٠٣(٤العـام رقـم     

جهودها من أجل النهوض بصحة املراهقني، مبا يف ذلك عن طريق التثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف              
رعاية على حنو سري يراعي     املـدارس، وتوفـري خدمـات صـحية يف املدارس تشمل خدمات املشورة وال             

وللحد من التدخني وتناول اخلمور بني املراهقني، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام            . خصوصيات الشباب 
 .حبمالت مصممة خصيصاً للمراهقني بشأن اخليارات السلوكية الصحية

 يف الدولة الطرف وعدم     وتكـرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت االنتحار بني املراهقني            -٥٩٩
 .بذل جهود جادة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة يف أوساط املراهقني

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز املوارد املخصصة للخدمات الصحية وحتسني خدمات الصحة              -٦٠٠
 .النفسية واختاذ كافة التدابري الضرورية ملنع اإلقدام على االنتحار

 اإليدز/ة البشريفريوس نقص املناع

اإليدز يف الدولة الطرف والسلوك الشبايب      /تشـعر اللجـنة بقلـٍق بالغ إزاء تفشي فريوس نقص املناعة البشري             -٦٠١
مما قد يزيد عدد األشخاص     ) كتعاطي املخدرات عن طريق احلقن والسلوك اجلنسي املتهور       (احملفـوف مبخاطـر شديدة      
 .ساور اللجنة القلق لعدم منح أي اهتمام أو يكاد للتدابري الوقائية يف هذا الصددكما ي. املصابني هبذا املرض يف املستقبل

ويساور القلق اللجنة أيضاً بشأن زيادة انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل يف الدولة                  -٦٠٢
 للتمييز، سواء أكانوا    وتعرب عن قلقها أيضاً الستمرار تعرض أطفال األمهات املصابات مبرض اإليدز          . الطـرف 

 .مصابني باملرض أم ال، وأهنم كثرياً ما يتعرضون للهجر من أمهاهتم وللبقاء يف املستشفى فترات طويلة من الزمن

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٠٣

 تعليق  مع مراعاة اإليدز،  / انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     الرامية إىل منع   اجلهود   تعزيـز  )أ( 
، واملبادئ التوجيهية اإليدز وحقوق الطفل/ةبشأن فريوس نقص املناعة البشري ) ٢٠٠٣(٣اللجـنة العام رقم     

 ؛اإليدز وحقوق اإلنسان/الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية

 ؛ من األم إىل الطفلعدوىملنع انتقال الالتدابري تعزيز  )ب( 

ات للمواليد اجلدد من أمهات مصابات بفريوس اإليدز ضـمان توفري العالج املضاد للفريوس   )ج( 
 ومراقبة هؤالء األمهات يف فترة ما بعد الوالدة؛
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اإليدز أو الذين أصبحوا    /إيالء اهتمام خاص لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         )د( 
سي واملادي املناسب واملتوافق متاماً أيتاما جراء وفاة الوالدين املصابني باإليدز، وذلك بتقدمي الدعم الطيب والنف

 مع مبدأ عدم التمييز؛

إجراء دراسة بشأن املمارسة القائمة يف الدولة الطرف واملتعلقة بعزل األطفال املولودين من               )ه( 
أمهات مصابات بفريوس اإليدز يف أجنحة خاصة باملستشفيات أو يف دور أيتام منفصلة ورفض قبول األطفال                

 وس اإليدز يف دور األيتام العادية أو يف مرافق الرعاية الطبية واملؤسسات التعليمية النظامية؛املصابني بفري

تقدمي دعم مالئم لألمهات املصابات بفريوس اإليدز كي ميتنعن عن هجر مواليدهن ومتكينهن          )و( 
 من رعاية أطفاهلن؛

يدز يف أوساط املراهقني، ال     اإل/بفريوس نقص املناعة البشرية   تنظـيم محالت وبرامج للتوعية       )ز( 
سيما الذين ينتمون إىل الفئات الضعيفة فضالً عن السكان عموماً، بغية احلد من سلوكيات التمييز والوصم                

 اإليدز؛/ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

شترك بني منظمات األمم    الـتماس املساعدة التقنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة امل           )ح( 
 .املتحدة ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 مستوى املعيشة/ الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل-٦

 مستوى املعيشة الالئق

 تالحظ اللجنة بقلق األعداد الكبرية من األطفال الذين يعيشون يف أسر معيشية منخفضة الدخل وكذلك               -٦٠٤
املعلومـات الواردة يف الردود اخلطية بشأن االخنفاض احلاد يف االعتمادات املرصودة يف امليزانية للمواطنني ذوي                

ويساور اللجنة القلق ألن مستويات املعيشة املتردية حتّد بشدة من متتع األطفال حبقوقهم داخل األسرة       . األطفـال 
 .ويف املدارس ومع أقراهنم ويف األنشطة الثقافية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري الدعم واملساعدة املادية لألسر                -٦٠٥
احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك الربامج اليت تستهدف أشد األسر ضعفاً واحتياجاً بغية ضمان حق مجيع األطفال 

 . يف التمتع مبستوى معيشة الئق

 يهية والثقافية التعليم واألنشطة الترف-٧

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

رغم بعض التطورات املشجعة اليت حدثت مؤخراً، كالتدابري الرامية إىل خفض عدد األطفال املتسربني من                -٦٠٦
قانون يكفل  املدرسة، فإن اللجنة ال تزال قلقةً الستمرار تقاضي رسوم خمتلفة لاللتحاق بالتعليم االبتدائي رغم أن ال               

 مل يعد يكفل تقدمي الدعم املايل واملادي        ١٢٢كما يقلقها أن القانون االحتادي رقم       . توفـري التعليم االبتدائي باجملان    
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ورغم أن اللجنة تثين على     . لألطفال قبل سن املدرسة وأنه ألغى بعض احلوافز املقدمة إىل املعلمني يف املدارس الريفية             
خفض معدل األمية بني الكبار والنساء، فإهنا قلقة بشأن ارتفاع معدالت األمية بني             الدولـة الطـرف لنجاحها يف       

 .كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل الشفافية يف نظام التدريب املهين. املراهقني وزيادة نسبة الفتيات بينهم

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٠٧

 ضمان وصول مجيع األطفال إىل التعليم االبتدائي والثانوي؛اختاذ التدابري الالزمة ل )أ( 

اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان جمانية التعليم االبتدائي، مع مراعاة مجيع التكاليف املباشرة  )ب( 
  وغري املباشرة كالكتب الدراسية وأعمال التجديد والترتيبات األمنية؛

ى التفاوت العنصري يف ميدان التعليم، مع إيالء اهتمام تعزيـز اجلهـود املبذولة للقضاء عل    )ج( 
 خاص لتشجيع التعليم يف أوساط األقليات اللغوية؛

والتصدي ملسألة ) قبل تويل الوظيفة وأثناءها(توطيد اجلهود املبذولة يف سياق تدريب املعلمني  )د( 
 ؛)١٢٢وخباصة يف ضوء القانون االحتادي رقم (رواتب املعلمني وظروف عملهم 

 توسيع نطاق نظام التدريب املهين وتنظيمه بصورة أفضل؛  )ه( 

تنفـيذ الـتدابري اليت تستهدف حمو األمية بني الشباب تنفيذاً تاماً، بطرق منها توفري فرص                 )و( 
 .التعليم غري الرمسي

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 األطفال الالجئون واألطفال املشردون داخلياً

اخلدمات التعليمية املتاحة لألطفال الالجئني وطاليب اللجوء يف منطقة موسكو، لكنها تشعر ترحب اللجنة ب -٦٠٨
كما يساورها القلق ألن األطفال القّصر غري املصحوبني ال . بالقلق ألن املناطق األخرى ال تقدم مثل هذه اخلدمات

وتشعر بالقلق . سبب افتقارهم إىل وصييتسىن هلم الوصول إىل اإلجراء الوطين املتعلق بتحديد وضعهم كالجئني، ب
أيضـاً ألنـه يشترط إلصدار شهادة ميالد لألطفال املولودين لوالدين من الالجئني أو طاليب اللجوء أن يكونوا                  

 .مسجلني هبذه الصفة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي -٦٠٩

تع األطفال الالجئني وطاليب اللجوء     اختـاذ الـتدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان مت         )أ( 
 واملشردين داخلياً بالوصول إىل نظام التعليم يف مجيع أحناء االحتاد الروسي؛

ضمان وصول القّصر غري املصحوبني واملنفصلني إىل اإلجراء الوطين املتعلق بتحديد وضعهم             )ب( 
  وواضحة؛كالجئني ومن مث احلصول على املساعدة عن طريق اختاذ إجراءات حمددة
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تكلـيف سـلطة حمـددة مبسـؤوليات إدارية واضحة لتعيني وصي قانوين لألطفال غري املصحوبني أو           )ج( 
 املنفصلني؛

إدراج تشـريعات أو توجـيهات إدارية واضحة لتسجيل املواليد وإصدار شهادات امليالد              )د( 
روسي، واختاذ التدابري الضرورية لضمان لألطفال املولودين لوالدين الجئني أو طاليب جلوء يقيمون يف االحتاد ال

 .إصدار شهادات امليالد جلميع األشخاص املشردين داخلياً يف الشيشان ألطفاهلم املولودين يف إنغوشتيا

 األطفال املتأثرون بالرتاعات

شردون وال سيما األطفال امل   (ال تزال اللجنة قلقة ألن األطفال الذين يعيشون يف الشيشان ومشال القوقاز              -٦١٠
كما تشعر اللجنة . ال يزالون يتأثرون بشدة جراء الرتاعات، وخباصة فيما يتعلق حبقهم يف التعليم والصحة     ) داخلياً

بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن حاالت االعتقال واالختفاء اليت يتعرض هلا شبان ُيشتبه يف ارتباطهم باجلماعات    
 اللجنة القلق لعدم كفاية اجلهود املبذولة لتبني املناطق املزروعة باأللغام           ويساور. املتمردة على أيدي رجال األمن    

وحتديدهـا أو إزالـتها، وذلك بغض النظر عن تصديق الدولة الطرف على الربوتوكول الثاين، بصيغته املعدلة،                 
 . األثرالتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة حلماية األطفال من آثار الرتاع يف الشيشان ومشال                -٦١١
.  من اتفاقية حقوق الطفل، وخباصة فيما يتعلق حبقهم يف الصحة والتعليم           ٣٨ من املادة    ١القوقاز، وفقاً للفقرة    

 وضع حٍد للتجاوزات اليت ترتكبها قوات األمن ضد السالمة          كما حتثّ الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان       
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ببذل املزيد من اجلهود إلزالة األلغام والتصديق على             . الشخصية لألطفال 

 . بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لإلنسان وتدمريها١٩٩٧اتفاقية عام 

تسجيل مواطين االحتاد الروسي األصغر سناً      " بالقلق أيضاً إزاء القاعدة التنظيمية بشأن        وتشـعر اللجنة   -٦١٢
 سنة ١٦ و١٤، وهو ما يسمح بتجنيد األوالد ما بني "كحرس للوحدات العسكرية وتزويدهم بالبدالت األساسية

 .طوعياً وإحلاقهم بالوحدات العسكرية

تسجيل مواطين االحتاد الروسي    "لقاعدة التنظيمية بشأن    حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض ا       -٦١٣
لضمان توافقها التام مع اتفاقية     " األصـغر سـناً كحرس للوحدات العسكرية وتزويدهم بالبدالت األساسية         

 .حقوق الطفل، بغية منع جتنيد األطفال الذين مل يستكملوا تعليمهم النظامي يف الوحدات العسكرية

 عمل األطفال

حظر أسوأ   بشأن   ١٨٢اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ترحـب    -٦١٤
ولكنها تشري إىل . ، هبدف منح محاية خاصة لألطفالأشـكال عمـل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      

 يف أماكن أخرى يف أوضاع      التقارير اليت تفيد بأن األطفال يف الدولة الطرف يعملون يف الشوارع أو يف األسر أو              
 . تنطوي على االستغالل، أو إىل حّد يعرقل ترددهم على املدرسة بانتظام
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، بشأن احلّد األدىن لسّن     ١٣٨ من االتفاقية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         ٣٢وفقـاً للمادة     -٦١٥
، اليت ية للقضاء عليهاحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفور    بشأن   ١٨٢االسـتخدام، ورقـم     

 :صدقت عليها الدولة الطرف، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 من االتفاقية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم ٣٢اختاذ تدابري لضمان تنفيذ أحكام املادة     )أ( 
) ١٤٦رقم  (اقية  ، مع إيالء االعتبار الواجب للتوصية املتعلقة باحلد األدىن للعمل، االتف          ١٨٢ ورقـم    ١٣٨
 ؛١٩٩٩لسنة ) ١٩٠رقم (، والتوصية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال، االتفاقية ١٩٧٣لسنة 

تعزيـز اجلهود املبذولة من أجل إنشاء آليات مراقبة لرصد نطاق عمل األطفال، مبا يف ذلك            )ب( 
خدام األطفال بصورة قانونية، التأكد من العمل غري املنظم، ومعاجلة أسبابه هبدف تعزيز الوقاية، ويف حالة است   

 أن عملهم ليس استغاللياً وأنه يتوافق مع املعايري الدولية؛

الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة        التماس التعاون يف هذا الصدد من        )ج( 
 .العمل الدولية

 أطفال الشوارع

طفال الشوارع يف الدولة الطرف وكثرة تعرضهم لشىت أشكال         تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد أ        -٦١٦
كما يقلق اللجنة عدم وجود     . االعـتداء واالستغالل، باإلضافة إىل حرماهنم من خدمات الصحة والتعليم العامة          

 . استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة هذا الوضع ومحاية هؤالء األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦١٧

إجـراء دراسـة استقصائية وطنية شاملة عن عدد وتشكيلة ومسات األطفال الذين يعيشون             )أ( 
ويعملون يف الشوارع من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة ملنع ومكافحة مجيع أشكال اإليذاء 

 واالستغالل؛

أو اجلهات املقدمة   تشـجيع وتيسـري ملّ مشل أطفال الشوارع مع آبائهم وأقارهبم اآلخرين              )ب( 
للـرعاية البديلة، مع مراعاة آراء األطفال اخلاصة هبذا الشأن، وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفري موارد                 

 كافية للحكومات احمللية لتمكينها من تقدمي هذه اخلدمات؛

ضـمان حصـول أطفال الشوارع على الغذاء واملأوى املناسبني، فضالً عن الرعاية الصحية       )ج( 
 لفرص التعليمية، بغية دعم منوهم الكامل وتوفري احلماية واملساعدة هلم؛وا

 التوعية بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع بغية تغيري املواقف السلبية العامة جتاههم؛ )د( 

التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل أطفال الشوارع يف الدولة الطرف ومع                )ه( 
 . أنفسهم والتماس املساعدة التقنية من جهات إحداها اليونيسيفاألطفال
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 تعاطي املخدرات

ترحب اللجنة بالتدابري املتنوعة املتخذة ملنع ومكافحة تعاطي املخدرات بني األطفال، مما أدى إىل اخنفاض  -٦١٨
ال الذين يتعاطون   معـدالت إدمـان املخـدرات، ولكنها ال تزال قلقة إزاء استمرار وجود عدد كبري من األطف                

 .كما تشعر اللجنة بالقلق الخنراط األطفال يف أنشطة االجتار باملخدرات. املخدرات يف الدولة الطرف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦١٩

تـزويد األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية بشأن اآلثار الضارة لتعاطي املخدرات، واختاذ             )أ( 
 يف االجتار باملخدرات؛تدابري ملنع اخنراطهم 

ضـمان عـدم معاملة األطفال الذين يتعاطون املخدرات كمجرمني وإمنا كضحايا، وتقدمي              )ب( 
 املساعدة واملشورة املالئمتني هلم؛

االضطالع بدراسة لتحليل أسباب وآثار هذه الظاهرة حتليالً دقيقاً، واالستفادة من نتائج هذه  )ج( 
 مية إىل منع تعاطي املخدرات؛الدراسة ملضاعفة جهودها الرا

 .تطوير خدمات التعايف وإعادة اإلدماج لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات )د( 

 االستغالل واالعتداء اجلنسيان

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال والشباب الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي يف الدولة                 -٦٢٠
داث متثل مشكلة حادة يف الدولة الطرف، وأن األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني ويقلقها أن بغاء األح. الطرف
 . سنة ليسوا مشمولني باحلماية مبوجب القانون من االخنراط يف البغاء واألنشطة املتعلقة باملواد اإلباحية١٨ و١٤

 :الدولة الطرف مبا يلي واملواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية، توصي اللجنة ٣٤يف ضوء املادة  -٦٢١

 تعزيز التدابري الرامية إىل منع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم؛ )أ( 

مع احلرص  (ضمان التحقيق يف التقارير اليت تفيد عن حاالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني             )ب( 
 واجب؛ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم على النحو ال) على مراعاة حق الضحايا

شهادات األطفال جيري على النحو املناسب وأن األشخاص الذين         الـتحقق من أن تسجيل       )ج( 
 يتولون النظر يف هذه القضايا لديهم املؤهالت التخصصية الالزمة؛

 سنة محاية   ١٨ و ١٤اختـاذ تدابري لضمان أن تكفل لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني              )د( 
 لبغاء واملواد اإلباحية؛قانونية من االخنراط يف ا



CRC/C/153 
Page 130 

 

إجـراء دراسـة شـاملة لتقيـيم أسباب وطبيعة ونطاق االعتداء على األطفال بغية وضع                  )ه( 
 . استراتيجيات ملعاجلة مسألة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم واستخدامهم يف املواد اإلباحية

 بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم

ة بقيام الدولة الطرف مؤخراً بإدراج معايري يف القانون اجلنائي حتظر االجتار بالبشر،             بيـنما ترحب اللجن    -٦٢٢
كما تعرب عن قلقها ألن تدابري محاية       . فإهنـا تشـعر بالقلق لعدم بذل جهٍد كاٍف لتنفيذ هذه األحكام بفعالية            

طؤ بني املتجرين وموظفي الدولة ال ضحايا االجتار بالبشر غري مطبقة بالكامل وألن احلاالت املبلغ عنها بشأن التوا     
 .جيري التحقيق فيها ومالحقتها قانوناً واملعاقبة عليها على حنو تام

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان وجود تنسيق مؤسسي فعال يف تنفيذ                -٦٢٣
طرف أن تضمن محاية ضحايا االجتار      وينبغي للدولة ال  . األحكام اجلديدة املتعلقة باالجتار بالبشر تنفيذاً كامالً      

كما تشجع الدولة الطرف على التركيز بشكل أكرب على أنشطتها          . وتعزيـز الدفاع عن مركزهم وحقوقهم     
 .الربناجمية بشأن العمل الوقائي، وكذلك بالتحقيق يف حاالت التواطؤ املبلغ عنها بني املتجرين وموظفي الدولة

لة الطرف قد وقعت، ومل تصّدق بعد، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة            وحتـيط اللجنة علماً بأن الدو      -٦٢٤
 .االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

شخاص، تشـجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باأل         -٦٢٥
وخباصـة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية جملس               

 .أوروبا بشأن العمل على مكافحة االجتار بالبشر

 إدارة شؤون قضاء األحداث

عددة، مل تعني بعد    تشـعر اللجـنة بـالقلق ألن الدولة الطرف، بغض النظر عن مساعيها التشريعية املت               -٦٢٦
إجـراءات وحماكم احتادية حمددة يف ما خيص اجلناة األحداث بغية التعامل معهم بصورة منفصلة عن نظام القضاء              

 .العادي

 :واللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي -٦٢٧

ى مالءمة عدم كفاية البحوث والدراسات وآليات التقييم فيما يتعلق باألنشطة الوقائية أو عن مد )أ( 
 التدابري القائمة؛

 وصم األطفال املخالفني للقانون؛ )ب( 

 عدم وجود تدابري بديلة الحتجاز األطفال املخالفني للقانون وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ )ج( 

 سنة احملرومني من حريتهم، ١٨االفـتقار إىل أمـاكن مناسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن     )د( 
 سجنون مع الكبار؛والذين عادةً ما ُي
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  سنة احملرومني من حريتهم؛١٨ظروف االحتجاز السيئة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن   )ه( 

 عدم كفاية اخلدمات التعليمية للمحتجزين دون الثامنة عشرة من العمر؛ )و( 

رماهنم عدم مالءمة تدابري رصد وضع القّصر املخالفني للقانون والذين مل تصدر ضدهم أحكام حب    )ز( 
 .من احلرية، وال يستفيدون من تدابري عالجية وتعليمية

 ٣٧توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً، وال سيما املواد                -٦٢٨
 مـن االتفاقية، وغريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم                 ٣٩ و ٤٠و
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع     ) قواعد بيجني (حدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        املت

وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم،        ) مبادئ الرياض التوجيهية  (جـنوح األحداث    
 العدالة اجلنائية، ويف ضوء نتائج يوم       ومـبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال يف إطار نظام          

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة . ١٩٩٥املناقشة العامة للجنة بشأن إدارة قضاء شؤون األحداث، املعقودة يف 
 :الدولة الطرف على إعطاء األولوية ملا يلي

 ضمان عدم معاملة األطفال دون سن املسؤولية اجلنائية كمجرمني؛ )أ( 

اهلا بشأن إصالح نظام قضاء األحداث كي يتسىن حماكمة األشخاص الذين تقل اإلسراع بأعم )ب( 
  سنة بواسطة نظام قضاء خاص باألحداث وليس نظام القضاء العادي؛١٨أعمارهم عن 

 ١٨وضـع نظام عقوبات بديلة فعال لألشخاص املخالفني للقانون الذين تقل أعمارهم عن               )ج( 
العدالة التصاحلية، لضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال بوصفه           سـنة، من قبيل اخلدمة اجملتمعية أو        

 املالذ األخري؛

 العمل على ضمان متتع مجيع األطفال باحلق يف احلصول على املساعدة القانونية والدفاع املناسبني؛ )د( 

 اكمة؛تطبيق أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق باالحتجاز يف انتظار احمل  )ه( 

اختاذ التدابري الضرورية كي يكون احلرمان من احلرية ألقصر فترة ممكنة، باتباع أساليب منها     )و( 
 إصدار أحكام مع وقف التنفيذ وإطالق السراح املشروط؛

  سنة عن البالغني؛١٨ضمان عزل احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن   )ز( 

 سنة على اتصال منتظم مع أسرهم أثناء        ١٨عن  ضمان بقاء األشخاص الذين تقل أعمارهم        )ح( 
 احتجازهم يف إطار نظام قضاء األحداث؛

 توفري تدريب مستمر للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون؛ )ط( 

  سنة من برامج التعليم وإعادة التأهيل؛١٨ضمان استفادة احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن  )ي( 
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ليات رصد للظروف املعيشية يف مراكز احتجاز األحداث، حبيث         وضـع وتنفـيذ معايري وآ      )ك( 
 تتضمن زيارات من هيئات رصد مستقلة؛

تزويد مجيع األطفال احملكوم عليهم بسبل الوصول إىل املشورة وتدابري املساعدة االجتماعية             )ل( 
 األخرى، عند االقتضاء؛

ات الصلة، مبا يف ذلك برنامج األمم       التماس املساعدة من هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا ذ        )م( 
 .املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف

  الربوتوكوالن االختياريان لالتفاقية-٩

ترحـب اللجـنة بتوقيع الدولة الطرف وتصديقها املنتظر على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق               -٦٢٩
فال يف الرتاعات املسلحة، وتالحظ أن الدولة الطرف تنظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري              باشـتراك األط  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة . املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 .ريني امللحقني باالتفاقيةوإكمال خططها يف هذا الصدد والتصديق على الربوتوكولني االختيا

  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً،                 -٦٣٠
وذلك مثالً من خالل تعميمها على أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة مماثلة رفيعة املستوى، وكذلك                  
على اجلمعية االحتادية واحلكومات والربملانات اإلقليمية أو احمللية، حسب االقتضاء، لدراستها بعناية واختاذ املزيد              

 . من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصـي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإتاحة التقرير الدوري الثالث والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                -٦٣١
اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع عن طريق اإلنترنت         ) املالحظات اخلتامية (الصلة  الطرف والتوصيات ذات    

كي يطلع عليها اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات           ) على سبيل املثال ال احلصر    (
 .املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري التايل قبل املوعد احملدد مبوجب االتفاقية لتقدمي                 -٦٣٢
وينبغي أن يضم هذا التقرير التقريرين الدوريني الرابع        . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤التقرير الدوري اخلامس، وهو     

 من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً وما يترتب على ذلك من تأخري بني              غري أنه نظراً للعدد الكبري    . واخلـامس 
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تاريخ تقدمي الدولة الطرف تقريرها وتاريخ نظر اللجنة فيه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد 
 .٢٠١١س مار/ آذار١٤ شهراً، أي يف ١٨يضم التقريرين الرابع واخلامس قبل املوعد احملدد مبدة 

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها-ثالثاً 
 من اهليئات املختصة

قامـت اللجـنة، خالل فترة انعقاد الفريق العامل ملا قبل الدورة وأثناء الدورة نفسها، بعقد اجتماعات          -٦٣٣
 حوارها وتفاعلها متنوعة مع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار

 :وممن اجتمعت هبم اللجنة.  من االتفاقية٤٥املستمرين مع هذه اهليئات يف ضوء املادة 

املقـرر اخلـاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة                -
م اإلرهـاب، السـيد مـارتن شـاينن، من أجل معرفة املزيد عن هذه الوالية اجلديدة وتقاس                

 .املعلومات

 األمريكي ألمناء املظامل من أجل مناقشة طرائق حتسني التعاون املقبل بشأن            -االحتـاد اإليبريي     -
 .العمل املشترك فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل

مؤسسـة برنارد فان لري من أجل مناقشة التعليق العام املتعلق بإعمال حقوق الطفل يف مرحلة                 -
 .تراك يف نشر كتاب يلي يوم املناقشةالطفولة املبكرة، واالش

املنسِّـق املشترك للمبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال، السيد بيتر               -
 .نيويل، من أجل مناقشة إمكانية إعداد تعليق عام للجنة بشأن العقوبة اجلسدية

  أساليب العمل-رابعاً 

، املسائل املتصلة   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٩، املعقودتني يف    ١٠٧٩ و ١٠٧٨ناقشت اللجنة، يف جلستيها      -٦٣٤
بإصـالح اهليـئات التعاهدية والطرائق املتصلة بزياراهتا القطرية وحلقات العمل املتعلقة مبتابعة تنفيذ مالحظاهتا               

 .اخلتامية

  التعليقات العامة-خامساً 

 بشأن  ٧، تعليقها العام رقم     ٢٠٠٥سبتمرب  /لول أي ٣٠ املعقودة يف    ١٠٨٠اعتمدت اللجنة، يف جلستها      -٦٣٥
 .وناقشت اللجنة أيضاً التقدم احملرز يف إعداد مشاريع التعليقات العامة. إعمال حقوق الطفل يف الطفولة املبكرة

  يوم املناقشة العامة-سادساً 

سبتمرب / أيلول ١٦ة يف    من نظامها الداخلي املؤقت، يوماً للمناقشة العام       ٧٥عقدت اللجنة، وفقاً للمادة      -٦٣٦
 ".األطفال احملرومني من رعاية الوالدين"حول موضوع 
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 :وقُِسم املشاركون إىل فريقني عاملني ملناقشة ما يلي -٦٣٧

 دور الدول يف منع الفصل وتنظيمه: ١الفريق العامل 

داء دورهم  الـتدابري العملية اليت تستخدمها أو ميكن أن تستخدمها الدول يف دعم الوالدين يف أ               )أ( 
 .التربوي وجتنب إيداع األطفال يف مؤسسات، مبا يف ذلك تثبيط فصل األطفال عن والديهم بال داٍع

فعالية التدابري املختلفة يف منع فصل األطفال والتدابري اليت ميكن أن تكون غري مناسبة؛ أي اليت ال  )ب( 
 .ُتراعي مصاحل الطفل الفُضلى أو ال تساير أحكام االتفاقية

اآلليات القانونية وغري القانونية لتيسري مجع مشل اُألسر، وذلك يف حاالت اهلجرة أو عندما يكون  )ج( 
 .االنفصال قد حدث بسبب نزاع مسلح أو بسبب أوضاع الالجئني

أنسـب املعـايري والعملـيات يف اختاذ القرارات املتعلقة بفصل األطفال فصالً مؤقتاً أو دائماً،                 )د( 
 .امهة األطفال أنفسهم يف اختاذ هذه القراراتومشاركة أو مس

 السيد حامت قطران  :امليسِّر/الرئيس
 عضو جلنة حقوق الطفل   

 السيدة غالية حممد بن محد آل ثاين   :املقرِّرة
 عضو جلنة حقوق الطفل   

 مواجهة حتديات توفري الرعاية خارج إطار األسرة: ٢الفريق العامل 

زمة للتأكد من أن قرارات اإليداع يف مؤسسات الرعاية تتفق مع حقوق       الضمانات الال /الشروط )أ( 
الطفـل، مبا يف ذلك حقه يف النمو يف إطار عالقة آمنة ومستقرة ومبنية على الثقة يف مقابل اإليداع يف مؤسسات        

 .كتدبري املالذ األخري، ومؤشرات تقييم أوضاع املؤسسات، وتأثري اإليداع يف مؤسسات على األطفال

النظم وآليات الرصد، مبا يف ذلك إجراءات تقدمي الشكاوى اليت تراعي األطفال، واملعايري الدنيا               )ب( 
بناءة لألطفال  /الالزمـة لضمان أن تكون الرعاية يف املؤسسات، عندما تستخدم بالطريقة املناسبة، جتربة إجيابية             

 .املعنيني

 صعيد السياسة العامة، ودور الدولة يف تنظيم إيداع األطفال يف املؤسسات وإخراجهم منها على   )ج( 
توفـري الرعاية يف هذه احلاالت، وحتديد املمارسات اجليدة، مبا يف ذلك املمارسات اليت ُتوضع مبشاركة األطفال،             

 .لتطبيقها على األطفال املُوعدين يف مؤسسات

عاية اليت يقدمها األقارب،    أنسـب الُسـُبل لدعم الرعاية احلضانية غري الرمسية، مبا يف ذلك الر             )د( 
 .ورصد رفاهية األطفال وسالمتهم يف إطار أشكال الرعاية هذه
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 السيدة جويس آليوش   :املُيسِّرة/الرئيسة
 نائبة رئيس جلنة حقوق الطفل    

 السيد جان زرماتن    :املقرر
 عضو جلنة حقوق الطفل    

الشفوية اليت قدمت يف يوم املناقشة العامة املتعلق        عقـب املناقشـات واسـتناداً إىل املسامهات اخلطية و          -٦٣٨
 املعقودة يف   ١٠٨٠باألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، اعتمدت اللجنة التقرير والتوصيات التالية يف جلستها             

 :سبتمرب/ أيلول٣٠

  )١(التقرير والتوصيات

 معلومات أساسية

امها الداخلي املؤقت، أن ختصص بصفة دورية يوماً         من نظ  ٧٥قـررت جلنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة         -٦٣٩
 .واحداً إلجراء مناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد االتفاقية أو بشأن موضوع من مواضيع حقوق الطفل

أن ) ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١ -سبتمرب  / أيلول ١٣(وقـررت اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني         -٦٤٠
وجرت املناقشة يوم اجلمعة،    ". األطفال احملرومني من رعاية الوالدين    "لعامة القادم ملوضوع    ختصص يوم املناقشة ا   

 .، خالل الدورة األربعني للجنة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٩

رفق ، املCRC/C/146لالطالع على النص الكامل للمخطط، انظر (ويف خمطط أُعد لتوجيه املناقشة العامة    -٦٤١
، أشارت اللجنة إىل أن الغرض من يوم املناقشة العامة هو حتسني تنفيذ االتفاقية يف هذا املوضوع وحتديد                  )الـثاين 

 .حلول وخطوات عملية لضمان احترام حقوق األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

 :وحددت اللجنة ثالثة جماالت رئيسية لبحثها يف يوم املناقشة العامة -٦٤٢

 هي أنواع األطر القانونية اليت يرجح أن تكفل صون حقوق الطفل قبل وأثناء وبعد فصله عن ما �
 والديه؟

مـا هي سياسات الدعم األسري وسياسات الرعاية البديلة اليت ميكن التوصية هبا للمساعدة يف                �
 جتنب الفصل واحلد منه وضمان االستفادة املثلى من الرعاية البديلة؟

                                                      

تسـتند هذه التوصيات إىل املسامهات واملداوالت اليت جرت يف يوم املناقشة العامة املتعلق باألطفال                )١(
 .، وال ُيدعى أهنا شاملة٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦احملرومني من رعاية الوالدين يف 
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ملتوافرة لزيادة مشاركة األطفال يف التدابري الرامية إىل إبقائهم بأمان مع أسرهم،            ما هي الفرص ا    �
ويف اختاذ القرارات األخرى املتعلقة برعايتهم، مبا يف ذلك القرارات املتصلة بالفصل عن األسرة،              

 واإليداع يف مؤسسات الرعاية البديلة، ومجع مشل األسرة؟

، قُسم املشاركون يف هذا االجتماع إىل       ٢٠٠٥ املناقشة العامة لعام     ونظـراً التساع نطاق موضوع يوم      -٦٤٣
 : فريقني عاملني استناداً إىل اجملالني التاليني هبدف تركيز املناقشات

 دور الدول يف منع فصل األطفال وتنظيمه: ١الفريق العامل  �

 مواجهة حتديات توفري الرعاية خارج إطار األسرة: ٢الفريق العامل  �

 لدول يف منع فصل األطفال وتنظيمهدور ا

 أمهية البيئة األسرية

تؤكـد اللجنة أن األسرة، باعتبارها نواة اجملتمع األساسية، هي البيئة الطبيعية لبقاء الطفل ومحايته ومنائه          -٦٤٤
ة هياكل  وعند النظر يف البيئة األسرية، تعكس االتفاقي      . وتعترف بوجود عدة قيم أخالقية وثقافية مرتبطة باألسرة       

ويف هذا الصدد، تشري االتفاقية إىل      . أسـرية خمتلفة ناشئة عن األمناط الثقافية املتنوعة والعالقات األسرية الناشئة          
أشـكال شـىت من األسر، مثل األسرة املوسعة، وتنطبق على طائفة من األسر مثل األسرة النواتية واألسرة املعاد              

وتتم التنشئة االجتماعية   . دة الوالد واألسرة العرفية واألسرة املتبنية     تشـكيلها واألسـرة املشتركة واألسرة الوحي      
 . واكتساب القّيم يف إطار األسرة، وتعد العالقات اإلنسانية يف سياق األسرة أهم العالقات حلياة الطفل املستقبلية

 بيئة أسرية صاحلة للتنشئة وانطالقاً من الفرضية األساسية اليت تقضي بأن الطفل ال ينمو منواً سليماً خارج -٦٤٥
وأن الوالدين حيتاجان إىل فرصة الئقة لتربية أطفاهلم، توصي اللجنة الدول األطراف بأن تقوم، بالتعاون مع اجملتمع 
املـدين، أي مع املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واألسر واألطفال، بوضع واعتماد وتنفيذ سياسة وطنية    

وال ينبغي أن تركز السياسة الوطنية على تقدمي اإلعانة        . األطفال تدعم األسر وتعززها   شـاملة بشـأن األسـر و      
احلكومية واملساعدة املادية لألسر احملتاجة فحسب بل على تقدمي الدعم إليها يف شكل ما يسمى خبطط اخلدمات                 

وتوصي اللجنة  . كن الالئق االجتماعـية والصحية، وخدمات املشورة األسرية اليت تراعي األطفال، والتعليم والس          
 . بإشراك األسر ورابطات األسر يف وضع السياسات الوطنية اخلاصة باألسر وخطط اخلدمات

وتشـري اللجنة إىل مبادئ االتفاقية وأحكامها اليت توجب على الدول األطراف تقدمي املساعدة املناسبة                -٦٤٦
 أداء مسؤولياهتم عن تربية األطفال، وذلك بوسائل منها         للوالدين واألوصياء القانونيني وأفراد األسرة املوسعة يف      

وتؤكد اللجنة أمهية ختصيص املوارد لتعليم املهارات الوالدية بدالً من اللجوء إىل            . التوعية يف جمال تربية األطفال    
ألسهل يف فمن ا. كما تذكر اللجنة األسر ورابطات األسر بالدور التربوي اهلام جداً لألسر األخرى. فصل األطفال

وتشجع اللجنة مجيع . كـثري من األحيان معاجلة مسألة تربية األطفال على مستوى األنداد ضمن اجملتمعات احمللية           
أصحاب املصلحة على التماس السبل واألساليب املبتكرة لتحسني املهارات الوالدية، مبا يف ذلك اعتماد التدريب               

 .على املهارات الوالدية يف املناهج الدراسية
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وتوصي اللجنة الدول األطراف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان قدرة الوالدين، األم واألب على                -٦٤٧
وتشدد اللجنة على أمهية حتديد خمتلف أنواع االحتياجات داخل         . حـد سواء، على الوفاء مبسؤولياهتما الوالدية      

.  اختالفاً شاسعاً عن احتياجات األسر احمللية      فعـلى سبيل املثال، قد ختتلف احتياجات األسر املهاجرة        . األسـر 
وتواجه مجيع األسر حتديات، ومن املهم إدراك أن األسر احلاضنة تواجه مشاكل مماثلة ملا تواجهه األسر األصلية،                 

 .مبا يف ذلك املشاكل الزوجية والعنف املرتيل واإلمهال واالعتداء اجلنسي وتعاطي مواد اإلدمان، وما إىل ذلك

فـيما يتعلق مبختلف اهلياكل األسرية، تود اللجنة أن تويل اهتمامها مفهوم األسرة املوسعة، وال سيما                و -٦٤٨
الـدور الـذي ميكـن أن يؤديه األجداد يف مسؤوليات تربية األطفال، وهو دور نادراً ما يعترف به يف القوانني                

شط إزاء هذه املسألة باعتماد تدابري مناسبة       وتشجع اللجنة الدول األطراف على اتباع هنج أن       . واملمارسات احمللية 
 .لدعم دور األجداد يف تربية األطفال

 املنع

يف ضوء املناقشات، تود اللجنة أن تؤكد ضرورة اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع فصل الطفل عن أسرته                  -٦٤٩
لبيئة األسرية وضرورة مد الوالدين مبا      ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل الفقرات السابقة املتعلقة بأمهية ا          . األصلية

 .حيتاجان إليه من دعم يف أداء مسؤولياهتما الوالدية

وتوصي اللجنة الدول األطراف بأن تضع وتنفذ سياسة شاملة لتجنب إيداع األطفال يف الرعاية البديلة،                -٦٥٠
وتوصي . مات التكميلية وهـي سياسة تقوم على هنج متعدد االختصاصات يتضمن تشريعات مناسبة ونظام للخد            

وتسلط اللجنة الضوء أيضاً على     . اللجـنة كذلك بأن تقوم مجيع سياسات املنع على مبدأ مصاحل الطفل الفضلى            
. ضرورة إجراء مراجعة متعمقة للسلوكيات املهنية يف هذا اجملال وضرورة تدريب املهنيني تدريباً قائماً على احلقوق

لطات احمللية على اختاذ خطوات عملية هبدف جتنب الفصل بوسائل منها         وتشـجع اللجـنة الدول األطراف والس      
اعتماد أساليب للوساطة يف حل املشاكل األسرية، مثل التداول بني جمموعات األسر، وقد تشمل هذه األساليب                

 حبماية األطفال   كما توصي اللجنة بأن تراعي جمموعة املعايري الدولية املتعلقة        . األسرة املوسعة واجملتمع احمللي عامة    
احملرومني من رعاية الوالدين وتوفري رعاية بديلة هلم ضرورة حتديد األطفال املعرضني للخطر يف مرحلة مبكرة وأن            

 . تعيد املعايري حتديد خدمات أخرى تتعلق باملنع

 التشريعات والسياسات

 تزويد الوالدين باملساعدة    تسـلط اللجنة الضوء على مسؤولية الدول األطراف عن محاية األطفال وعن            -٦٥١
ويتطلب وضع هذه املسؤولية موضع التنفيذ أن تسن الدول األطراف قوانني داخلية وأن تعتمد سياسات               . املناسبة

وتالحظ اللجنة مع التقدير الكبري أن عدداً متزايداً        . يف هذا الصدد تشرك القطاعني العام واخلاص يف محاية الطفل         
ستعراض سياساهتا املتعلقة بالرعاية املؤسسية لألطفال واختذت تدابري وبرامج شىت          مـن الـدول األطراف تقوم با      

للرعاية البديلة بغية توفري احلماية احملسنة حلقوق األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، وهي تشجع الدول األطراف 
 .األخرى على االضطالع باستعراضات مماثلة
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لتشريعات والسياسات الداخلية املعنية باألسرة ومحاية الطفل بالتشاور        وتوصـي اللجنة بوضع واعتماد ا      -٦٥٢
ولكن إذا ما استندت القوانني الداخلية إىل احلماية حصراً . الوثيق مع أشد اجملموعات تأثراً، أي مع األطفال واآلباء

 .فلن توفر سوى حل جزئي

املسؤولية عن محاية األطفال ال تقع على عاتق        ف. وأخـرياً، تشدد اللجنة على مبدأ املسؤولية االجتماعية        -٦٥٣
 .الدولة فحسب بل هي أيضاً مسؤولية كل شخص بالغ

 حتديات الرعاية خارج إطار األسرة ومسؤولية الدولة

 الفصل والرعاية البديلة

عالية يف تالحظ اللجنة أن عدد األطفال املفصولني عن والديهم واملودعني يف الرعاية البديلة يتزايد بوترية         -٦٥٤
ويساور اللجنة قلق ألن إيداع األطفال ال يتم دائماً كإجراء املالذ األخري ومن مث ال               . كـثري من الدول األطراف    

وتوصي اللجنة الدول األطراف بأن تستند يف إيداع األطفال يف الرعاية البديلة            . خيـدم مصـاحل الطفل الفضلى     
إىل تقييم متأٍن الحتياجات الطفل ) من أشكال الرعاية البديلةالـرعاية احلضـانية والرعاية املؤسسية وغري ذلك       (

ومصاحله الفضلى جيريه فريق من اخلرباء مقتدر ومتعدد االختصاصات وأن تتوافر عند إيداع الطفل خطة لألجلني                
ة مع القصري والطويل، تتضمن أهداف اإليداع والتدابري الالزم اختاذها لتحقيقها، وتكييف هذه اخلطة بصفة منتظم

 .منو الطفل

وتوصي اللجنة الدول األطراف بضرورة أن يصدر قرار إيداع الطفل يف الرعاية البديلة عن سلطة خمتصة                 -٦٥٥
وينبغي للدول  . وبـأن يستند القرار إىل القانون وخيضع للمراجعة القضائية تالفياً لإليداع التعسفي واالستنسايب            

 . من االتفاقية٢٥اجعة منتظمة وفقاً للمادة األطراف أيضاً أن تكفل مراجعة اإليداع مر

وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة على تطوير نظم التبين والكفالة والرعاية احلضانية التقليدية، كالرعاية         -٦٥٦
والرعاية اجملتمعية، مع إيالء اهتمام خاص للحقوق املعترف هبا يف          ) مثل األسرة املوسعة واألجداد   (البديلة األسرية   

 .تفاقية، مبا يف ذلك مبدأ مصاحل الطفل الفضلىاال

وأخرياً وليس آخراً، تشجع اللجنة الدول األطراف وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة على اختاذ التدابري  -٦٥٧
املالئمة لضمان عدم وصم األطفال املودعني يف الرعاية البديلة، وال سيما األطفال املودعني يف الرعاية املؤسسية،                

 .اء سريان إجراءات محاية الطفل هذه أو بعدهاأثن

 الفقر

تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع نسبة األطفال الفقراء بني األطفال املفصولني عن والديهم يف البلدان  -٦٥٨
وهي تسلّم بأن االنفصال عن الوالدين هو يف حاالت كثرية ال إرادي ويعزى إىل . املتقدمة والنامية على حد سواء

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية قد          . الظـروف االجتماعية واالقتصادية   
فالوالدان . والفقر ميكن أن ينشئ حلقة مفرغة  . تـؤدي إىل التخـلي عن األطفال وارتفاع نسبة أطفال الشوارع          
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. سلطات وطلب املساعدة خشية فقدان أطفاهلما     اللـذان يعيشان يف الفقر ال جيرؤان بالضرورة على اللجوء إىل ال           
وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ    . وبدون مساعدة ودعم خارجيني قد يفضي األمر إىل انفصال األطفال عن والديهم           

أو اقتصادياً نادراً ما تشارك يف عمليات رسم السياسات وال تتاح هلا فرص             /اللجنة أن األسر احملرومة اجتماعياً و     
 .اضعي السياساتللتأثري على و

 من االتفاقية، حتث اللجنة الدول األطراف على ضمان أال يؤدي الفقر يف حد ذاته إىل                ٢٧ووفقاً للمادة    -٦٥٩
وتوصي اللجنة الدول األطراف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لرفع  . قرار بفصل األطفال وإيداعهم يف مؤسسات     
فيذ استراتيجيات للحد من الفقر وحتقيق التنمية اجملتمعية، مبا يف ذلك مستوى معيشة األسر الفقرية بوسائل منها تن 

وتطلب اللجنة إىل الدول األطراف أن تبذل مزيداً من اجلهود لتوفري املساعدة والدعم املاديني              . مشاركة األطفال 
ول األطفال الفقراء كما ينبغي للدول األطراف أن تضمن حص. أو اجتماعياً/لألطفال واألسر احملرومني اقتصادياً و

 .على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم والسكن الالئق

 منوذج جديد

اسـتناداً إىل املسـامهات اخلطية املقدمة إىل اللجنة واملناقشات اليت جرت يف يوم املناقشة العامة املتعلق                  -٦٦٠
. اها التقليدي تنطوي على داللة سلبية نسبياًباألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، تالحظ اللجنة أن املؤسسة مبعن

فهل انقضى العمر اجملدي للمؤسسة التقليدية؟ وباإلضافة إىل . ويثري هذا األمر تساؤالً عن احلاجة إىل منوذج جديد
ذلك، طُرح سؤال عما إذا كان تنفيذ املبدأ القاضي بأن يكون اإليداع يف مؤسسة حل املالذ األخري تنفيذاً جازماً                

وقد تؤدي هذه املمارسة إىل اإلضرار      .  يفضي إىل وصم األطفال املودعني أو املقرر إيداعهم يف هذه املؤسسات           ال
. بنمو الطفل الذي حيتاج إىل رعاية بديلة ويسند إىل املؤسسة اليت يودع فيها الطفل يف هناية املطاف مهمة مستحيلة

 ختدم مصاحل الطفل الفضلى ويف الشكل الذي ينبغي أن          وجيب البت يف ما إذا كانت الرعاية خارج إطار األسرة         
وتوصي . تتخذه بناء على تقييم دقيق ومتعدد االختصاصات الحتياجات الطفل الذي حيتاج إىل الرعاية واحلماية             

 .اللجنة بإيالء هذه املسألة اهتماماً خاصاً لدى وضع املعايري املقترحة يف اجلزء الرابع من هذه الوثيقة

م اللجنة بأهنا تواجه حتدياً يتمثل يف تغيري اإليديولوجيا املتجذرة اليت يقوم عليها منوذج املؤسسة               وتسـلّ  -٦٦١
ولكنها تشجع الدول األطراف على اختاذ خطوات واقعية بغية تغيري املؤسسات التقليدية بوسائل منها مثالً إنشاء                

 العاملني مع األطفال ولصاحلهم وتزويد وحـدات متخصصة أصغر حجماً ضمن املؤسسات، وزيادة عدد املهنيني     
 .هؤالء املهنيني بتدريب منهجي

 مصاحل الطفل الفضلى

فيما يتعلق بصياغة معايري دولية بشأن محاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين وتوفري رعاية بديلة هلم،  -٦٦٢
 املراد وضعها ينبغي أن تقوم على هذا املبدأ وترى اللجنة أن املعايري. تشدد اللجنة على مبدأ مصاحل الطفل الفضلى

وجيب أال  . األساسـي الرائد وأن املعايري ينبغي أن هتدف إىل ضمان حتقيق مصاحل الطفل الفضلى على حنو أفضل                
تكون هذه املعايري عبارة عن قائمة مرجعية أو وظيفة آلية بل جيب أن تكون أداة عملية تتطلب التفاعل مع مجيع                    

اليت ميكن أن تؤدي دوراً     " اجلوانب اإلنسانية "وأخرياً وليس آخراً، ينبغي أال تستبعد املعايري        . نـية األطـراف املع  
 .مبتكراً وإرشادياً
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 احترام آراء الطفل

كما أهنا  . تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال ال ُيسَمع رأيهم يف أغلب األحيان يف عملييت الفصل واإليداع               -٦٦٣
ت صنع القرار ال تقيم وزناً كافياً لألطفال بصفتهم شركاء حىت لو كان هلذه القرارات               تشـعر بالقلق ألن عمليا    

 .وتؤكد اللجنة أيضاً ضرورة مراعاة آراء الوالدين األصليني. تأثري كبري على حياة الطفل ومستقبله

ة بذل وتعزيز    من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل مجيع اجلهات صاحبة املصلح          ١٢وعلى ضوء املادة     -٦٦٤
جهودها ملراعاة آراء الطفل وتيسري مشاركته يف مجيع املسائل اليت متسه يف إطار عملية التقييم والفصل واإليداع يف 

وتوصي بضرورة االستماع إىل آراء األطفال طوال فترة . الـرعاية خـارج إطـار األسرة وأثناء الفترة االنتقالية         
وحتقيقاً هلذا الغرض، توصي اللجنة باستحداث . أثناء تنفيذه وبعد تنفيذه أيضاًإجراءات احلماية، قبل اختاذ القرار و

والتداول بني جمموعات األسر منوذج من النماذج اليت تكفل         . آلـية خاصـة تتعامل مع األطفال بصفتهم شركاء        
اء األطفال  كما توصي اللجنة الدول األطراف بأن تستعرض بصورة منتظمة مدى مراعاة آر           . مراعاة آراء الطفل  

 .وتأثريها على تقرير السياسات العامة وقرارات احملاكم وتنفيذ الربامج

 إيالء األولوية للرعاية البديلة األسرية

وتسلّم اللجنة بوجود اتفاق . تشعر اللجنة بالقلق ألن إيداع األطفال يف مؤسسات ُيستخدم بصفة منهجية -٦٦٥
ص لنمو الطفل منواً سلساً، ولكن جيب إجياد خيارات بني األسرة           عـام عـلى أن البيئة األسرية توفر أفضل الفر         

وميكن أن تشمل هذه اخليارات اإليداع التقليدي يف األسرة أو يف األسرة املوسعة،             . األصلية واإليداع يف مؤسسة   
. تة وما إىل ذلك   أو يف املراكز املفتوحة، أو اإليداع النهاري أو الليلي، أو اإليداع الطارئ، أو حلول اإلقامة املؤق               

وتود اللجنة أن تشري إىل البلدان الكثرية اليت جتلّ قيمها الثقافية التضامن            . والكثري من هذه اخليارات موجود فعالً     
بني أفراد األسرة أو اجملتمع، وهي تشجع الدول األطراف على تدارس هذه األمثلة واإلمكانيات امللهمة بغية توفري                

 .فالحلول الرعاية الفردية لألط

وتشري اللجنة إىل التوصية اليت قُدمت يف أعقاب اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة بشأن العنف الصادر  -٦٦٦
، واليت دعت الدول األطراف إىل تطوير استخدام التدابري البديلة بغية تاليف ٢٠٠٠عن الدولة ضد األطفال يف عام 

البيئة اليت حيتاجها األطفال ال للبقاء فحسب بل للنماء إيـداع األطفـال ألجل طويل يف مؤسسات ال توفر نوع    
أيضاً، مبا يف ذلك النماء النفسي والذهين والروحي واخللقي واالجتماعي على حنو يتماشى مع كرامة اإلنسان وُيعّد 

 . من االتفاقية٦ من املادة ٢الطفل حلياته كفرد يف جمتمع حر، وفقاً للفقرة 

 التركيز على الطفل الفرد

فكل طفل إنسان فريد . يف سياق األطفال املفصولني عن والديهم، تود اللجنة أن تشدد على مبدأ التفريد -٦٦٧
إذ ال . وجيب النظر يف الفصل عن الوالدين واإليداع يف الرعاية خارج إطار األسرة على أساس كل حالة على حدة

و إجياد حلول أنسب حلالة الطفل الفعلية، مبا يف واملقصود بتفريد احللول ه. يوجد حل واحد يناسب مجيع احلاالت
ويوفر ذلك فرصاً أفضل لتقييم منو الطفل يف األجل البعيد وحيترم           . ذلك وضعه الشخصي واألسري واالجتماعي    

 .مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، أي احتياجات الطفل الفعلية وبقائه على عالقة وثيقة مع أسرته األصلية



CRC/C/153 
Page 141 

العوائق اليت تعترض هذا السبيل املثايل حنو تفريد احللول، مثل ضيق الوقت، مبا يف ذلك إال أن هناك بعض  -٦٦٨
ضـيق الوقت الالزم لتقييم الوضع الراهن، ونقص املوظفني، وأماكن اإليداع يف أسر، والتدابري املؤقتة والطارئة،                

ويشكل اتساع  . ت يف حالة الطفل   وينبغي أن يكون الزمن على الدوام عامالً أساسياً لدى الب         . ودور االسـتقبال  
نطاق املشكلة وارتفاع عدد األطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية خارج إطار األسرة وضرورة التدخل املبكر معادلة 

وتوجد باإلضافة إىل ذلك عدة حتديات جديدة، مثل جائحة فريوس ومرض اإليدز            . يصـعب حلها على ما يبدو     
. ٢٠٠٤مواج التسونامي اليت ضربت جنوب وجنوب شرق آسيا يف عام           والكـوارث الطبيعـية الشديدة مثل أ      

بيد أن اللجنة تالحظ بقلق أن . ويتطلب الرد على هذه التحديات مزيداً من املوارد املالية والبشرية واملادية والتقنية
رادة لتغيري  أحـد العوائـق اهلامة يتمثل يف كثري من األحيان يف منط التفكري وضعف القدرات اخلالقة ونقص اإل                 

 . العادات والتقاليد البالية، والثغرات يف التدريب أو يف معرفة املوارد املتاحة

وتوصـي اللجنة بأن يكون مبدأ تفريد احللول األساس الذي يستند إليه يف اختاذ مجيع القرارات املتعلقة                  -٦٦٩
كما توصي . ستعراض الدوري لإليداعبفصل الطفل عن والديه وإيداعه يف الرعاية خارج إطار األسرة وكذلك اال

اللجنة بأن تشدد جمموعة املعايري الدولية املتعلقة حبماية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين وتوفري الرعاية البديلة 
 .هلم على هذا املبدأ وأن تراعي العوائق والتحديات اليت تعترض توفري الرعاية خارج إطار األسرة لألطفال

 عفاء بوجه خاصاألطفال الض

تود اللجنة أن توجه االنتباه إىل وجود عدة فئات من األطفال ممن حيتاجون إىل تدابري دعم خاصة، مثل                   -٦٧٠
األطفـال املعوقني واألطفال املرتبطني مبشكلة تعاطي املخدرات وأطفال الشوارع واألطفال الالجئني أو ملتمسي              

وكثرياً ما يودع هؤالء األطفال يف مؤسسات       . وس أو مرض اإليدز   الـلجوء واألطفال املصابني أو املتأثرين بفري      
وتوجد فئات من األطفال . كـبرية نظراً لوضعهم االجتماعي والصحي دون تقييم احلالة الفعلية لكل واحد منهم           

 .كثرياً ما خترج عن دائرة اهتمام الدولة، مثل أطفال العمال املهاجرين

راف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل التماس حلول فردية عند          وتدعـو اللجـنة مجيع الدول األط       -٦٧١
وتوصي اللجنة الدول األطراف    . دراسـة وتنفيذ تدابري الرعاية البديلة لألطفال وأسرهم احملتاجة إىل دعم خاص           

اسبني، باختـاذ تدابـري فعالة ملنع فصل األطفال عن والديهم بتزويد آباء احلاضر واملستقبل بالدعم واملشورة املن                
بوسـائل منها مثالً إقامة مراكز لألمومة تزود األمهات مبوارد أفضل ملواجهة املستقبل وجتنب إيداع أطفاهلن يف                 

 . مؤسسات

وتالحظ اللجنة بقلق أن الفتيات احملرومات من رعاية الوالدين أكثر تعرضاً لالستغالل اجلنسي والزواج               -٦٧٢
. ظ أيضاً أن هناك يف كثري من األحيان اختالالً بني اجلنسني يف املؤسساتوتالح. املبكر واحلرمان من فرص التعليم

وتوصي اللجنة الدول األطراف وغريها     . وحتتاج الفتيات والفتيان على حد سواء إىل أمثلة ُيقتدى هبا من اجلنسني           
ومات من رعاية   مـن اجلهات صاحبة املصلحة أن تكفل إدراج منظور جنساين يف مجيع الُنُهج ألن الفتيات احملر               

 .الوالدين أكثر تعرضاً النتهاك حقوقهن
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 النهج اجملتمعي

. يرتاح األطفال أكثر يف بيئتهم اخلاصة وينبغي مراعاة ذلك عند إيداعهم يف الرعاية خارج إطار األسرة                -٦٧٣
سكان األصليني يف فعلى سبيل املثال، تتسم جمتمعات ال. واملبدأ األساسي هو ضرورة إبقاء الطفل يف جمتمعه املتميز

كـثري مـن األحيان بنظام أسري شديد األواصر، وينبغي لنظام محاية الطفل أن يراعي ثقافة السكان األصليني                  
وال ينبغي إمهال أمهية املستوى احمللي والسلطات       . وقيمهم وحق الطفل يف أن تكون لـه هوية السكان األصليني         

 وتوصي اللجنة الدول األطراف بتشجيع السلطات احمللية على تنظيم          .احمللـية يف توفري احلماية األساسية لألطفال      
نفسـها وتوفري احلماية األساسية ألعضاء اجملتمع، كما توصيها بتزويد هذه السلطات احمللية مبوارد بشرية ومالية                

ستفادة من  وبغـية إبقاء األطفال يف جمتمعاهتم اخلاصة، ال بد من تزويدهم باخلدمات األساسية، مثل اال              . كافـية 
 .اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم واخلدمات اليت تعزز احلق يف البقاء والنماء

. وتشـجع اللجـنة عـلى إقامة ما يسمى بشبكات احلماية اجملتمعية اليت تدعم األسر يف مرحلة مبكرة                  -٦٧٤
غالب االتصال باألسرة وإجياد    وتسـتطيع الفـرق املتعددة االختصاصات احمللية العاملة مع أشد األسر ضعفاً يف ال             

وتشجع اللجنة الدول األطراف على التماس تدابري بديلة ضمن اجملتمع من . حلول فردية استناداً إىل وضعها الفعلي
وتوصي اللجنة بالنظر إىل األسرة ككل متكامل وكجماعة، مبا يف ذلك األسرة . أجل إيداع األطفال يف مؤسسات

 . تدابري الرعاية البديلة مزيداً من االهتمام للقيم الثقافية للمجتمعات احملليةكما توصي بأن تويل. املوسعة

 الفترة االنتقالية

توصـي اللجنة الدول األطراف وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بأن تيسر وتعزز انتقال الطفل من                 -٦٧٥
جي يتصل به الطفل، وتعزيز االتصال مع     الرعاية املؤسسية إىل احلياة املستقلة بوسائل منها مثالً تعيني شخص خار          

الوالديـن األصليني، وتعليم األطفال كيفية االعتماد على أنفسهم وتدبري شؤوهنم وتوفري ُدور التأهيل خالل فترة                
 .انتقالية، وما إىل ذلك

 التدريب والتوعية

تدريب املهنيني العاملني مع تشعر اللجنة بالقلق بسبب اإلمهال الذي ينال يف كثري من األحيان من تثقيف و -٦٧٦
األطفـال ولصـاحلهم، ومن مجلتهم املدرسون والعاملون يف جمال الصحة واملرشدون االجتماعيون والعاملون يف               
مؤسسات الرعاية والقضاة وموظفو القضاء واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو اخلدمة املدنية             

وتالحظ بقلق عميق أن املهنيني عاجزون يف كثري من األحيان عن حتديد            . ليونونـواب الـربملان والـزعماء احمل      
انتهاكات حقوق الطفل داخل األسرة أو يف املؤسسات وعن التدخل يف الوقت املناسب لعدم تدريبهم أو لنقص                 

 .مستوى تدريبهم

 على أساس منهجي يف     وتوصـي اللجنة الدول األطراف بأن تستثمر يف توفري التدريب والتعليم والبحث            -٦٧٧
ميدان محاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين وتوفري رعاية بديلة هلم من منظور يراعي احلقوق والفوارق بني                 

وتشجع اللجنة الدول األطراف على االضطالع بأنشطة التعليم والتدريب على أساس منهجي لألطفال             . اجلنسني
كما توصي اللجنة الدول األطراف بشن . يني العاملني مع األطفال ولصاحلهمواآلباء، وكذلك جلميع العاملني املهن
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وتشجع اللجنة الدول األطراف وغريها     . محالت توعية للجمهور عموماً عن حقوق الطفل ومسؤوليات الوالدين        
قية مـن اجلهـات صـاحبة املصلحة على التماس وتطوير طرائق مبتكرة ومراعية للطفل يف الترويج ملبادئ االتفا            

 .وأحكامها

كما توصي اللجنة الدول األطراف بتزويد املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم خبدمات دعم كافية،     -٦٧٨
ويصادف املهنيون يف عملهم اليومي أوضاعاً أسرية صعبة وانتهاكات جسيمة حلقوق           . مبا يف ذلك الدعم النفسي    

وهم معرضون لتوتر شديد عندما يواجهون أطفاالً       . لة واإلمهال الطفل، مبا يف ذلك العنف واالعتداء وسوء املعام       
وتوصي اللجنة الدول   . وتذكر اللجنة بأمهية االعتراف باحتياجات هؤالء املهنيني أيضاً       . يراد فصلهم عن والديهم   

 .األطراف باختاذ تدابري فعالة لدعم املهنيني ومساعديهم العاملني مع األطفال ولصاحلهم

ق باألطفال املفصولني عن والديهم واملودعني يف الرعاية خارج إطار األسرة، تالحظ اللجنة بقلق فيما يتعل -٦٧٩
ويتعذر يف بعض األحيان تتبع ماضي الطفل       . أن أطفاالً كثريين يفتقرون إىل الوثائق املناسبة واملعلومات األساسية        

التوثيق التخطيط املستمر واملراجعة املنتظمة     ويعوق نقص التحقيق و   . واألسباب الفعلية الكامنة وراء قرار الفصل     
 .لإليداع

ولذلـك، توصي اللجنة بالتحقيق الكايف يف اخللفية االجتماعية والتوثيق اخلطي املفصل طوال فترة إيداع     -٦٨٠
األطفـال يف الرعاية خارج إطار األسرة، مبا يف ذلك األسر احلاضنة ومؤسسات اإلقامة العامة واخلاصة ومقدمو                 

وجيب حتديث هذه امللفات املتعددة االختصاصات وتكميلها . اية ومؤسسـات الرعاية الدينية وما إىل ذلك    الـرع 
 . طوال فترة منو الطفل

 نقص البيانات واإلحصاءات

وتالحظ . تالحظ اللجنة بقلق نقص البيانات واإلحصاءات عن عدد األطفال احملرومني من رعاية الوالدين -٦٨١
ات املتعلقة باألطفال املودعني يف الرعاية غري الرمسية، مثل األطفال الذين يتعهدهم األقارب بوجه خاص نقص البيان

 .بالرعاية، أو األطفال احملرومني كلياً من الرعاية مثل أطفال الشوارع

وتوصي اللجنة الدول األطراف بتعزيز آلياهتا اخلاصة جبمع البيانات وبوضع مؤشرات تتماشى مع االتفاقية  -٦٨٢
كما تشجع . لضمان مجع البيانات عن مجيع األطفال املوجودين يف الرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية غري الرمسية              

 .الدول األطراف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات يف وضع السياسات والربامج املتعلقة بالرعاية البديلة

 التقييم والرصد

امة آلية تقييم فعالة للرعاية البديلة، مبا يف ذلك األشكال غري الرمسية            توصـي اللجنة الدول األطراف بإق      -٦٨٣
. ومن املهم تطوير الرعاية البديلة والربامج واخلدمات ذات الصلة وتوحيدها ومراقبة جودهتا           . للـرعاية الـبديلة   

. والتقييم مبنع الفصل  وينبغي أيضاً ربط املراقبة     . وتوصـي اللجنة بأن يتضمن التقييم تشاوراً مباشراً مع األطفال         
لآلباء واألطفال الذين   " الُدور اآلمنة "ومن األمثلة على التدابري الوقائية اخلاضعة للمراقبة إنشاء سجل وطين بشأن            

 .يلتمسون املساعدة
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وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدول األطراف بإقامة آلية رصد مستقلة وفعالة لألطفال احملرومني من رعاية                 -٦٨٤
 والتحقيق فيها ومعاجلتها على حنو عاجل يراعي        األطفالوينبغي تزويد هذه اآللية بوالية لتلقي الشكاوى من         . لوالديـن ا

 .أوضاع األطفال

 التنفيـذ

 احملرومني من رعاية    األطفالعـلى الـرغم مـن احلاجة الواضحة إىل جمموعة من املعايري الدولية املتعلقة حبماية                 -٦٨٥
لرعاية البديلة هلم، تؤكد اللجنة ضرورة التركيز على الصكوك الدولية واإلقليمية القائمة، مثل االتفاقيات              الوالدين وتوفري ا  

 .والربوتوكوالت واإلعالنات واملبادئ التوجيهية، بغية تنفيذ هذه األحكام تنفيذاً فعاالً ورصد التقدم احملرز يف تنفيذها

 التوصيات اخلتامية

مات واملسامهات اخلطية املقدمة إىل يوم املناقشة العامة املتعلق باألطفال احملرومني من رعاية             استناداً إىل املعلو   -٦٨٦
 وإىل املناقشات اليت جرت فيه، تعتمد جلنة حقوق الطفل التوصيات           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦الوالديـن املعقود يف     

 :اخلتامية التالية

قليمية واملشتركة بني الوكاالت من أجل حتديد مبادئ ومعايري ترحـب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا اهليئات اإل        -٦٨٧
لـرعاية األطفـال احملرومني من رعاية الوالدين، وال سيما توصية جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا واملوجهة للدول                  

 األطفال غري األعضـاء بشأن حقوق األطفال يف مؤسسات اإلقامة، واملبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت بشأن  
املصحوبني واملفصولني عن والديهم، ولكنها تالحظ بقلق العدد الكبري من األطفال اليتامى أو املفصولني عن والديهم                
لطائفـة واسعة من األسباب تشمل املنازعات والعنف والفقر وفريوس ومرض اإليدز واهنيار األسر، وأن هذا العدد                 

فإن  )٢(م من وجود اتفاقية حقوق الطفل وبعض الصكوك الدولية األخرى         وتسلِّم بأنه على الرغ   . مرشـح للـزيادة   
. التوجيه الدقيق املتاح للدول اليت تسعى للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بالرعاية البديلة املالئمة ال يزال جزئياً وحمدوداً                

انني والسياسات احمللية، تشعر    وعـلى الـرغم من اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا دول أطراف عديدة يف ميدان القو              
اللجـنة بـالقلق إزاء عدم كفاية تدابري التنفيذ، األمر الذي ينشئ يف أغلب األحيان ثغرة بني القوانني والسياسات                   

 .واملمارسة العملية

وتوصـي جلـنة حقوق الطفل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول األطراف ووكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا                  -٦٨٨
ك املنظمات اإلقليمية ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية واملؤسسات األكادميية واملنظمات             وكذل

املهنية الدولية، بتنظيم اجتماع خرباء إلعداد جمموعة من املعايري الدولية حلماية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين                
 .٢٠٠٦ اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتعتمدها يف عام وتوفري الرعاية البديلة هلم لكي تنظر فيها

                                                      

م مع االهتمام   تشمل الصكوك ذات الصلة إعالن املبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبماية األطفال ورعايته            )٢(
، واتفاقية الهاي املتعلقة بالوالية القضائية والقانون الواجب        ١٩٨٦اخلـاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل لعام          

مى أو  ويف سياق األطفال اليتا   . التطبـيق واالعتراف باملسؤولية األبوية وإنفاذها والتعاون يف جماهلا والتدابري املتعلقة حبماية األطفال            
 وبروتوكوالها اإلضافيان   ١٩٩٤املفصولني على حنو آخر عن والديهم بسبب املنازعات، تتسم بأمهية خاصة اتفاقيات جنيف لعام               

 . وكذلك املؤسسات املتخصصة يف تعقب األشخاص١٩٧٧لعام 
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ولن تكون هذه املعايري واملبادئ التوجيهية موجهة للحكومات فحسب بل ستشمل أيضاً اجملتمع املدين عامة                -٦٨٩
 واملهنـيني العـاملني مع األطفال ومن أجلهم واملنظمات التطوعية واهليئات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص إذا               

وتوصي . كانـت معنية بصفة مباشرة أو غري مباشرة بتنظيم رعاية األطفال خارج إطار األسرة أو توفريها أو رصدها                 
اللجـنة بـأن تتسـم هذه املعايري باملرونة إزاء اجلوانب الثقافية يف التصدي للتحديات اليت تواجهها الدول املتقدمة                   

ال هلذه املعايري، تشدد اللجنة على الطابع العملي وعلى ضرورة          وفيما يتعلق بالتنفيذ الفع   . والـدول األقـل تقدمـاً     
كما توصي بأن يوضع للمعايري هنج متعدد املسارات، يتيح تنظيم الفصل واإليداع يف             . اسـتحداث آلية رصد فعالة    

ىل الرعاية  الرعاية خارج إطار األسرة، وتوحيد الرعاية خارج إطار األسرة واالنتقال من الرعاية خارج إطار األسرة إ               
ويف هذا  . األسرية أو اجملتمعية ويسمح يف الوقت نفسه بالتماس تدابري لتجنب إيداع األطفال ورعايتهم يف مؤسسات              

 . الصدد، تؤكد اللجنة ضرورة التشاور مع األطفال وآبائهم طوال العملية

  يوم املناقشة العامة املقبل-سابعاً 

، أن ختصص يوم املناقشة العامة الذي       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ودة يف    املعق ١٠٨٠قـررت اللجنة، يف جلستها       -٦٩٠
 ".حق الطفل يف إمساع رأيه" ملوضوع ٢٠٠٦سُينظَّم يف عام 

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني-ثامناً 

 :يرد فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة -٦٩١

 .إقرار جدول األعمال -١ 
 .املسائل التنظيمية -٢ 
 .تقدمي التقارير من الدول األطراف -٣ 
 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 
 .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة -٥ 
 .أساليب عمل اللجنة -٦ 
 .التعليقات العامة -٧ 
 . التقرير الذي ُيقدم كل سنتني إىل اجلمعية العامة-  مكررا٧ً 
 .االجتماعات املقبلة -٨ 
 .مسائل أخرى -٩ 

  اعتماد التقرير-تاسعاً 

، يف مشروع التقرير عن دورهتا      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ املعقودة يف    ١٠٨٠نظـرت اللجـنة، يف جلسـتها         -٦٩٢
 .اإلمجاعواعتمدت اللجنة التقرير ب). CRC/C/153(األربعني 
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

 اسم العضو بلد اجلنسية
 ** ثاين-السيد غالية حممد بن محد آل  قطر
 **السيد جويس أليوش كينيا

 *السيدة أليسون أندرسون جامايكا
 *السيد جاكوب أغبريت 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 نوربوتو ليفسكي األرجنتني
 *السيدة روزا ماريا أورتيث باراغواي 

 *السيدة آوا ندي أودراوغو 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
 **السيد جان زرماتن سويسرا

______________ 

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  * 

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨تنتهي مدة العضوية يف  ** 
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 لثايناملرفق ا

 ممثلو الدول األطراف واملنظمات واهليئات املسجلة للمشاركة يف 
  يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

 :ممثلو الدول األطراف يف االتفاقية

النكا األردن واألرجنتني وإستونيا وألبانيا وأملانيا وبنما واجلمهورية التشيكية ومجهورية الكونغو وسري             
 .والسويد وشيلي والفلبني وقطر وكوستاريكا والنمسا

 :هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

مـنظمة األمـم املـتحدة للطفولـة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وفرع املراقبني                 
ون، واألمانة املسؤولة عن دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن          العسكريني التابع لبعثة األمم املتحدة يف سريالي      

العـنف ضـد األطفـال، وجملس أوروبا، ومؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص، وبرنامج األمن الغذائي التابع                 
 .للمفوضية األوروبية

 :أمناء املظامل واملفوضون املعنيون باألطفال

ألطفال والشباب يف آيرلندا الشمالية، والسيد بيتر هوسكينغ، مفوض السيدة ترييزا دفلني، مفوضة شؤون ا 
، والسيدة إميلي لوغَن، أمينة مظامل )بولندا(شـؤون األطفال يف ويلز، والسيد بافل جاروش، أمني مظامل األطفال      

ْن)آيرلندا(األطفال  س أولَندر، ، والسيدة مريي مكورماك، مفوضة شؤون األطفال والشباب يف اسكتلندا، والسيد ِي
، والسيدة لورا باتن، مفوضة شؤون األطفال والشباب يف اسكتلندا، والسيدة )السويد(مكتب أمني مظامل األطفال 

 ).اململكة املتحدة(كلري فيليبس، مكتب مفوض شؤون األطفال 

 :املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات واملؤسسات والدوائر األكادميية واألفراد

Adoptionscentrum Sweden, African-European Young People Initiatives, Alliance International des 
Femmes, The Amigos Group, Anglicare Victoria, Arigatou Foundation, Association “Comunitá 
Papa Giovanni XXIII”, Association Enfant Droit, Association François-Xavier Bagnoud, 
Association Tunisienne des Droits de l’Enfant, Baha’i International Community, Bernard van Leer 
Foundation, Bethany Community Support, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), 
Child Rights Information Network (CRIN), Children’s Law Centre,  Children on the Edge, 
Christian Children’s Fund, Civic Aid International Organisation, CLAP-Committee for Legal Aid 
to Poor, CRY - Child Relief and You, Defence for Children International Nederland, EveryChild, 
Flemish Children’s Rights Coalition, Focus on Adoption, Friends Committee for Consultation 
(Quakers), Fundación Emmanuel, Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, German 
League for the Child, German National Coalition for the CRC, Global Initiative to End All 
Corporal Punishment of Children, Gruppo di Lavoro per la CRC, Hope and Homes for Children 
(HHC), Include Youth, India Alliance for Child Rights (IACR), Integrated Family Service 
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Organization, International Advocates for Children, International Catholic Child Bureau, 
International Federation of Educative Communities (FICE) Austria, International Federation Terre 
des Hommes, International Foster Care Organisation, International Social Service/General 
Secretariat, International Social Services Ireland, Joint Council on International Children’s 
Services, Kildonan Child and Family Service, Kilmany UnitingCare, Lebanese Association of SOS 
Children’s Villages, MacKillop Family Services, Movement for Protection of the African Child, 
National Council for Childhood and Motherhood (NCCM), NGO Group for the CRC, Physicians 
for Human Rights, Plan - Norway, Pro juventute, Quality 4 Children, Refugee Educational 
Sponsorship Programs Enhancing Communities Together (RESPECT) - International Education 
and Resource Network (iEARN), Save the Children Geneva, Save the Children Norway, Save the 
Children Sweden, Save the Children UK, Scottish Institute for Residential Child Care, Social 
Services Inspectorate (Ireland), SOS Children’s Villages, SOS Children’s Villages of India, SOS-
Kinderdorf International, SOS-Kinderdorpen, Street Kids Rehabilitation Association, Sudanese 
Human Rights Watch, Social Welfare Organization Marghuz (SWOM), United Aid for Azerbaijan, 
Village Development Society, Who Cares?, VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 
Women’s World Summit Foundation (WWSF), World Movement of Mothers, World Vision 
International, Youth Substance Abuse Service, Mr. Bruce Abramson, Ms. Marina Adjukovic, 
Faculty of Law, University of Zagreb, Ms. Evangelia Bouna, Goldsmith College, Ms. Alice Hearst, 
Smith College, Mayeda Jamal, Stockholm School of Economics, Ms. Titti Mattsson, Lund 
University, Faculty of Law, Ms. Lusia Peilouw, Institute of Social Studies, Ms. Branka Sladovic 
Franz, School of Social Work, University of Zagreb, Mr. Thomas Whalen, Georgia State University 
and Ms. Annegret Wigger, University of Applied Sciences/Social Work. 
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 املرفق الثالث

 ∗"األطفال احملرومني من رعاية الوالدين"يوم املناقشة العامة بشأن 

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
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2. Children’s Rights (USA), Overview of Institutional Care in the United States. 
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 .ُيعمم هذا املرفق باللغات األصلية فقط ∗
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34. Terra dos Homens (Brazil), Contribution to the Committee on the Rights of the Child 
Discussion Day on Children without Parental Care (in English) and Contribution au 
Comité des droits de l’enfant et de l’adolescent (in French). Annexes (in French):  Sur 
l'auteur  - Plan national - Glossaire. 

35. Plan International, Birth Registration. 

36. Voice of Young People in Care (Northern Ireland), Children without Parental Care. 

37. Fundación Emmanuel (Argentina), Right to Foster Care. 



CRC/C/153 
Page 151 

38. Goldsmiths College, BOUNA, E. and SMITH, P. K. (UK), The Role of Grandparents and 
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