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 ٥ ١٦-١ ........................................املسائل التنظيمية واملسائل األخرى -ثانياً 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة الفقرات الفصل

 )تابع (-ثالثاً 

 النظر يف التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية         -جيم  
 طفال وبغاء األطفال واستغالل   حقـوق الطفـل املـتعلق ببيع األ         
 ١٨٢ ٨٤١-٨١٢ ........................................األطفال يف املواد اإلباحية  

 ١٨٢ ٨٤١-٨١٢ .....................................النرويج: املالحظات اخلتامية  

 ١٨٧ ٨٤٢ ..............التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة -رابعاً 

 ١٨٧ ٨٤٦-٨٤٣ ............................................................أساليب العمل -خامساً 

 ١٨٨ ٨٤٨-٨٤٧ ..........................................................التعليقات العامة -سادساً 

 ١٨٨ ٨٤٩ ..................................................يوم املناقشة العامة املقبل -سابعاً 

 ١٨٨ ٨٥٠ ..........................مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني -ثامناً 

 ١٨٨ ٨٥١ ........................................................اعتماد التقريــر -تاسعاً 

 املرفقات

 ١٨٩ ..................................................................أعضاء جلنة حقوق الطفل -األول 

 ١٩٠ .............................................تشكيل غرفيت اللجنة للدورة احلادية واألربعني -الثاين 
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  املقررات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل      -أوالً
 يف دورهتا التاسعة والثالثني

 النظر يف التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكولني االختياريني
 التفاقية حقوق الطفل

 إن جلنة حقوق الطفل،

فاقية  حبقيقة أن أكثر من نصف الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مبا فيها الدول األطراف يف ات                إذ ترحب  
حقـوق الطفل، قد صدَّقت يف النـزاعات املسلحة وببيع األطفال وبغـاء األطفال واستغـالل األطفال فـي               

 املواد اإلباحية، 

 بقية الدول األطراف يف االتفاقية والدول األخرى على التصديق على الربوتوكولني االختياريني وإذ تشجع 
 املشمولة بالربوتوكولني،يف أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز حقوق الطفل 

 إىل احلكـم الوارد يف الربوتوكولني االختياريني والذي يقضي بأن تقدم الدول األطراف، يف               وإذ تشـري   
غضون سنتني بعد التصديق، تقارير أولية منفصلة عن تنفيذ الربوتوكولني، مما يعين ضمناً إمكانية تقدمي تقرير بعد                

 التصديق بوقت قصري،

قارير املقدمة حىت اآلن عن الربوتوكولني االختياريني وحتث الدول األطراف، اليت فات             بالت وإذ ترحـب   
موعد تقدمي تقاريرها األولية، على أن تقدمها على سبيل األولوية، والدول األخرى األطراف على أن تفعل ذلك                 

 يف أقرب وقت ممكن،

 :ة بالربوتوكولني االختياريني اعتماد القواعد التالية لفحص التقارير األولية املتعلقتقرر 

ُيـنظر يف التقارير املتلقاة بالتزامن تقريباً مع تلقي تقرير دوري منتظم عن تنفيذ اتفاقية حقوق                 -١ 
وحيـدد وقت إضايف منفصل هلـذا    . الطفـل، يف الـدورة الـيت ُينظر فيها فـي هـذا التقرير الدوري املنتظم             

وكولني االختياريني علـى السواء وقدمت التقريرين األولني فـي نفس         الفحص إذا كانت الدولة طرفاً يف الربوت      
 الوقت تقريباً؛

ُتشَجع الدول األطراف يف الربوتوكولني االختياريني، كلما أمكن، على تقدمي تقاريرها األولية يف  -٢ 
توكول االختياري الذي مت نفس الوقت ويفضل أال يتجاوز ذلك التاريخ النهائي احملدد للتقرير األويل املتعلق بالربو

 وحيدد موعد لفحص التقريرين األوليني يف دورة عادية للجنة؛. التصديق عليه أوالً

 :يف حالة عدم انطباق القواعد املذكورة آنفا، تطبق اللجنة القواعد التالية -٣ 

ـ               )أ(  زاعات إذا كانـت الدولـة طـرفاً يف الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الن
املسلحة، فقط، ُينظر يف التقرير األويل عن هذا الصك يف دورة عادية للجنة إذا كانت الدولة الطرف املعنية تواجه 
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. أو قـد واجهت مؤخراً، صعوبات شديدة يف مراعاة وتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري               
أو فحص يف دورة عادية     ) مراجعة تقنية (ة بني فحص خطي     وفيما يتعلق بالدول األطراف األخرى، ختريها اللجن      

 للجنة يتضمن إجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف املعنية؛

إذا كانت الدولة طرفاً يف الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل              )ب( 
 .يل عن هذا الصك يف إحدى دوراهتا العاديةاألطفال يف املواد اإلباحية، فقط، تفحص اللجنة التقرير األو

ُتـدَرج أيضـاً التقارير األولية املقدمة مبوجب الربوتوكولني االختياريني على السواء يف جدول أعمال                -٤
 .اجتماعات فريق ما قبل الدورة العامل التابع للجنة

  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى-ثانياً 

 فاقية الدول األطراف يف االت-ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، يف  -١
 ٤٤/٢٥وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف القرار .  دولة١٩٢التاسعة والثالثني للجنة حقوق الطفل، 

 ٢٦يع والتصديق عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف ، وفُتح باب التوق١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املؤرخ 
.  منها٤٩ وفقاً ألحكام املادة ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف . ١٩٩٠يناير /كانون الثاين

 .قائمة مستكملة بالـدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها org.ohchr.www وتتاح على املوقع

ويف الـتاريخ نفسه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق                -٢
 ٩٨ دولة، والدول اليت وقعت عليه ١١٧الطفـل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أو انضمت إليه،    

ويف التاريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد . ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢ودخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف   . دولـة 
الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

ودخل هذا .  دولة١١١ دولة، والدول اليت وقعت عليه ٩٥واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، أو انضمت إليه، 
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني      . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ز النفاذ يف    الـربوتوكول حـي   

 وفُِتَح باب التوقيع والتصديق عليهما أو    ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣االختـياريني لالتفاقية يف القرار      
 قائمة مستكملة   org.ohchr.wwwوتتاح على املوقع    . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٥االنضـمام إليهما يف نيويورك يف       

 .بالدول اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختياريني أو انضمت إليهما

وترد نصوص اإلعالنات أو التحفظات أو االعتراضات اليت قدمتها الدول األطراف فيما يتعلق باالتفاقية               -٣
 .CRC/C/2/Rev.8يف الوثيقة 

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

 ١٧ نيف يف الفترة من   جب يف مكتب األمم املتحدة      التاسعة والثالثني جلـنة حقوق الطفل دورهتا      عقـدت    -٤
ويرد يف احملاضر املوجزة    ). ١٠٥٢-١٠٢٦( جلسة   ٢٧وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣مايو إىل   /أيـار 
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ة يف ـت اللجند ملداوال سر) 1052و ؛1049-1048و؛  1045-1040 و ؛CRC/C/SR.1026-1037انظر  (ذات الصلة   
 .التاسعة والثالثنيدورهتا 

  العضوية واحلضور-جيم 

 األولوترد يف املرفق .  ثاين- باستثناء السيدة غالية آل  مجيع أعضاء اللجنةالتاسعة والثالثنيحضر الدورة  -٥
ـ  ا كل من   ومل يتمكن من حضور الدورة بأكمله     . مدة شغلهم ملناصبهم  تبني  ذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء،      هل

   ٢٤ و ٢٣تغيبت أيام   (، والسيدة مشرية خطاب     )٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠ إىل   ١٧تغيب من   (السيد برنت بارفيت    
 ٣٠تغيب من (، والسيد نوربرتو ليفسكي )مايو/ أيار٢٧ و٢٦تغيب يومي (، والسيد حامت قطران )مايو/ أيار٢٦و

، والسيد )مايو/ أيار٢٥ إىل ٢٣تغيبت من   (اوغو  ، والسيدة آوا ندي أودر    )٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١مايو إىل   /أيار
وأثناء تغيبهم مثلت السيدة أودراوغو والسيد ليفسكي اللجنة        ) ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢تغيب يوم   (جان زرماتن   

 .يف املشاورات اإلقليمية اليت ُنظمت يف إطار دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

، أدى القَسم ثالثة أعضاء جدد يف اللجنة ٢٠٠٥مايو / أيار١٧ اليت عقدهتا اللجنة يوم ١٠٢٦ويف اجللسة  -٦
أما السيد برنت بارفيت فقد أدى القَسم يوم . هم السيد أويش بوالر والسيد كمال صديقي والسيد جان زرماتن   

 ).١٠٣٤اجللسة  (٢٠٠٥مايو / أيار٢٣

اعتمدت اللجنة هيئة مكتب جديدة مؤلفة من       ) ١٠٢٦اجللسة  (وأثـناء افتتاح الدورة التاسعة والثالثني        -٧
 :األعضاء التايل بياهنم

 )هولندا(السيد دوك  :الرئيس 

 )مجهورية كوريا(السيدة يل  :نائب الرئيس 

 )األرجنتني(السيد ليفسكي  :نائب الرئيس 

 )مصر(السيدة خطاب  :نائب الرئيس 

 )كينيا(السيدة أليوش  :نائب الرئيس 

 )صربيا واجلبل األسود( ساهوفيتش -السيدة فوكوفيتش  :املقرر 

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     :  يف الدورة  ة ممثل ةالتالياألمم املتحدة    توكانـت هيـئا    -٨
 .لشؤون الالجئنيالسامية  ومفوضية األمم املتحدة ،)اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة و

ومنظمة األمم املتحدة    ،منظمة العمل الدولية  : يف الدورة أيضاً  ملتخصصة التالية ممثلة    الوكاالت ا وكانت   -٩
 .ومنظمة الصحة العاملية، )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

 :وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -١٠
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 منظمات ذات مركز استشاري عام

 .منظمة زونتا الدوليةو ؛لعامل الرابعلتقدمي املساعدة التقنية املباشرة لكة الدولية  واحلر؛اجمللس الدويل للمرأة 

 منظمات ذات مركز استشاري خاص

وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية      واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان،     ،  منظمة العفو الدولية   
واالحتاد وجلنة احلقوقيني الدولية،    ،  )الكويكرز(تشاور  وجلنة األصدقاء العاملية لل   للدفـاع عن األطفال،     

واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل للمشتغالت       الـدويل لـنقابات العمال احلرة،       
واخلدمة االجتماعية بـاملهن القانونية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،      

 . واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيبة، واملوحدةالحتاد العاملي لنساء الكنائس امليثوديواالدولية، 

 منظمات أخرى

 .شبكة العمل الدولية ألغذية الرّضع، وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل 

  جدول األعمال- دال

ي على أساس جدول األعمال املؤقت ـال التالـمدول األعـ اللجنة ج كذلك، أقرت١٠٢٦يف اجللسة  -١١
)CRC/C/147:( 

 إقرار جدول األعمال -١ 

 أداء القَسم من قبل األعضاء اجلدد يف اللجنة -٢ 

 املسائل التنظيمية -٣ 

 تقدمي تقارير الدول األطراف -٤ 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -٥ 

 اهليئات املختصةغريها من لوكاالت املتخصصة ووااألخرى التعاون مع هيئات األمم املتحدة  -٦ 

 ساليب عمل اللجنةأ -٧ 

 عامةالتعليقات ال -٨ 

 االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 
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  فريق ما قبل الدورة-هاء 

 ٣١ يف جنيف يف الفترة منالعامل لدورة ا ما قبلوفقاً ملقرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق   -١٢
 السيدة جويس وشارك يف هذا الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء. ٢٠٠٥فرباير / شباط٤يناير إىل /انون الثاينك

السامية حلقوق اإلنسان، فوضية األمم املتحدة ملشارك يف االجتماع ممثلون ما  ك.أليوش والسيدة ماريليا ساردنربغ
لشؤون مفوضية األمم املتحدة السامية     و ، واليونسكو، لةمنظمة األمم املتحدة للطفو   ، و ومـنظمة العمـل الدولية    

املعنية باتفاقية  كومية  احلغري  املنظمات   ممثل جملموعة وحضر االجتماع أيضاً    . ، ومنظمة الصحة العاملية   الالجـئني 
 .حقوق الطفل، فضال عن ممثلني ملنظمات غري حكومية وطنية ودولية خمتلفة

 من االتفاقية، ٤٥ و٤٤هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني العامل لدورة ا ما قبلوالغـرض من فريق     -١٣
 مناقشتها  قد تلزم ملسائل الرئيسية اليت    ا اً مسبق همن خالل قيامه أساساً باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديد        

 .التقنية والتعاون الدويلكما أنه يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة باملساعدة . مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير

وعقد الفريق مثاين جلسات حبث فيها      . وتولّـى السيد جاكوب دوك رئاسة فريق ما قبل الدورة العامل           -١٤
، والتقارير )البوسنة واهلرسك(قوائم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتقرير األويل لبلد واحد    

النرويج وكوستاريكا (وثالثة تقارير دورية ثالثة ) الفلبني ونيبال ومنغوليا ونيكاراغوا(الدورية الثانية ألربعة بلدان 
 خطيةردود  تقدمي  قوائم املسائل هذه إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب            أحيلت  ). واليمن

 .إن أمكن ٢٠٠٥أبريل / نيسان٦على املسائل املثارة يف القوائم، وذلك قبل 

  تنظيم العمل- ووا

معروضاً وكان  . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧يوم  املعقودة   ١٠٢٦نظـرت اللجنة يف تنظيم العمل يف جلستها          -١٥
 الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة،         التاسعة والثالثني، على اللجنة مشروع برنامج العمل للدورة       

 ).CRC/C/146 (الثامنة والثالثنيوتقرير اللجنة عن دورهتا 

  االجتماعات العادية املقبلة- زاي

ما  ، وأن فريق٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ١٢يف الفترة من األربعني ستعقد دورهتا أشارت اللجنة إىل أن  -١٦
 .٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول٧ إىل ٣قبل الدورة احلادية واألربعني العامل سيجتمع يف غرفتني متوازيتني يف الفترة من 
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 من  ٤٤الـتقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة          -اً ثلثا
 من الربوتوكول االختياري    ١٢ ومبقتضـى املادة     االتفاقـية 

لالتفاقـية املـتعلق ببـيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل          
 األطفال يف املواد اإلباحية

  تقدمي التقارير-ألف 

 :ُعرضت على اللجنة الوثائق التالية -١٧

 ١٩٩٢ أن تقدمها الدول األطراف يف عام الواجبمذكرات من األمني العام عن التقارير األولية  )أ( 
)CRC/C/3( ــام ــ)CRC/C/8/Rev.3 (١٩٩٣، وع ــام )CRC/C/11/Rev.3 (١٩٩٤م ا، وع        ١٩٩٥، وع
)CRC/C/28(   ١٩٩٦، وعام) CRC/C/41(   ١٩٩٧، وعام) CRC/C/51(   ١٩٩٨، وعام) CRC/C/61( وعام ، 

١٩٩٩) CRC/C/78( ١٩٩٧ أن تقدمها الدول األطراف يف عام الواجب؛ وعن التقارير الدورية) CRC/C/65( ،
       ٢٠٠١، وعــام )CRC/C/93 (٢٠٠٠، وعــام )CRC/C/83 (١٩٩٩، وعــام )CRC/C/70 (١٩٩٨وعــام 

)CRC/C/104( ٢٠٠٢، وعام) CRC/C/117(؛ 

 ؛)CRC/C/148(طراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير الدول األبشأن مذكرة من األمني العام  )ب( 

ة ـراف يف االتفاقيــمذكرة من األمني العام بشأن متابعة النظر يف التقارير األولية للدول األط )ج( 
)CRC/C/27/Rev.11(؛ 

  وخدمات تقنيةمذكـرة مـن األمني العام بشأن اجملاالت اليت مت فيها حتديد احلاجة إىل مشورة                 )د( 
 ؛)CRC/C/40/Rev.20( ضوء املالحظات اليت اعتمدهتا اللجنة يفاستشارية 

جمموعـة االستنتاجـات والتوصيات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل : أساليب عمـل اللجنـة   )ه( 
)CRC/C/19/Rev.10.( 

تنظر فيها اللجنة يف دورهتا     وأُبلغت اللجنة أن األمني العام تلقّى، باإلضافة إىل التقارير العشرة املقرر أن              -١٨
، التقرير األويل   )١٦، الفقرة   CRC/C/146انظر  (احلالـية والـتقارير الـيت وردهتا قبل دورهتا التاسعة والثالثني            

، وعمان  (CRC/C/65/Add.36)، والـتقرير الدوري الثاين لكل من بنن         (CRC/C/28/Add.24)لتركمانسـتان   
(CRC/C/149/Add.1) ــنغال ــيا    (CRC/C/65/Add.37)، والس ــث إلثيوب ــدوري الثال ــتقرير ال ، وال
(CRC/C/129/Add.8). 

 تقريراً دورياً ثانياً      ٩٤ تقريراً أولياً و١٨٣، ما جمموعه   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣وتلقـت اللجـنة، حىت       -١٩
ريراً دورياً ثانياً      تق ٦٦ تقريراً أولياً و   ١٨١( تقريراً   ٢٥٣ونظرت اللجنة يف ما جمموعه      .  تقريراً دورياً ثالثاً   ١٥و
 ). تقارير دورية ثالثة٦و
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وأُبلغـت اللجـنة بتلقي التقريرين األوليني التايل ذكرمها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك            -٢٠
 (CRC/C/OPAC/SLV/1)السلفادور : األطفال يف النـزاعات املسلحة، وذلك منذ انتهاء دورهتا الثامنة والثالثني    

 .(CRC/C/OPAC/BEL/1)وبلجيكا 

وأُبلغت كذلك بتلقي التقريرين األوليني التايل ذكرمها مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال  -٢١
ــال يف املــواد اإلباحــية ــال واســتغالل األطف  والصــني (CRC/C/OPSA/QAT/1)قطــر : وبغــاء األطف

(CRC/C/OPSA/CHI/1). 

سعة والثالثني، التقاريـر األوليـة والتقارير الدورية الثانية املقدمة من عشر وحبثت اللجنة، يف دورهتا التا -٢٢
 للنظر يف التقارير    ٢٨ جلسة من أصل جلساهتا ال         ٢٠وخصصت  .  من االتفاقية  ٤٤دول أطـراف مبوجب املادة      

 ـة،وكان من املقـرر أن تبحث اللجن). 1052؛ و1049-1048؛ و1045-1040؛ وCRC/C/SR.1026-1037انظر (
: يف دورهتـا التاسـعة والثالثني، التقارير العشرة التاليـة، املدرجة حبسب تاريخ ورودهـا إلـى األمني العام               

؛ (CRC/C/65/Add.30)؛ ونيبال   (CRC/C/11/Add.28)؛ والبوسنة واهلرسك    (CRC/C/65/Add.28)إكـوادور   
؛ ونيكاراغوا  CRC/C/OPSA/NOR/1) و (CRC/C/129/Add.1؛ والـنرويج    (CRC/C/65/Add.31)والفلـبني   

(CRC/C/125/Add.3)    ؛ ومنغولـيا(CRC/C/65/Add.32)    ؛ والـيمن(CRC/C/129/Add.2)   ؛ وسانت لوسيا
(CRC/C/28/Add.23) ؛ وكوستاريكا(CRC/C/125/Add.4). 

 مجيع الدول املقدمة للتقارير حلضور      ُدعي ممثلو  من النظام الداخلي املؤقت للجنة،       ٦٨وعمـالً باملـادة      -٢٣
 . فيها تقارير دوهلمُبحثتجلسات اللجنة اليت 

، قدمت البعثة الدائمة    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨فرباير و / شباط ١٨ومبوجب مذكرتني شفويتني مؤرختني يف       -٢٤
جلمهوريـة إيران اإلسالمية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف تعليقات على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا                

 .(CRC/C/15/Add.254)الدولة الطرف يف دورهتا الثامنة والثالثني اللجنة بالنسبة هلذه 

وتتضمن الفروع التالية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،  -٢٥
ترد و. دةدمالحظـات ختامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حم               

 .ذات الصلةاللجنة  يف التقارير املقدمة من الدول األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات أكثر تفصيالًمعلومات 

  النظر يف التقارير املقدمة مبوجب االتفاقية-باء 

 سانت لوسيا: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٢٧ و١٠٢٦يف جلستيها ) CRC/C/28/Add.23(نظرت اللجنة يف التقرير األّويل لسانت لوسيا  -٢٦
، واعتمدت يف جلستها    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1027 و CRC/C/SR.1026الوثيقـتني   

 .، املالحظات اخلتامّية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣، املعقودة يف ١٠٥٢
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  مقّدمة-ألف 

عّد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة،       ترّحـب اللجنة بتقدمي التقرير األّويل للدولة الطرف امل         -٢٧
 ١٠غري أنّ اللجنة تأسف لتأخر تقدمي التقرير قرابة       ). CRC/C/Q/LCA/1(وبالـردود اخلطية على قائمة املسائل       

 .سنوات عن التاريخ احملدد لتقدميه

الدولة الطرف قد أتاح فهم     وتقـّر اللجنة بأن وجود وفد رفيع املستوى معين مباشرة بتنفيذ االتفاقية يف               -٢٨
كما ترحب باحلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع وفد         . حالـة حقوق الطفل يف الدولة الطرف فهماً أفضـل        

 .الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترّحـب اللجـنة بإنشاء جلنة التشريع والرصد املكلفة بدراسة ورصد مدى تطابق القوانني والسياسات                -٢٩
 .دمات القائمة مع احتياجات األطفال، ال سيما يف سياق محاية األطفالواخل

 الذي ينّص على تعزيز الوصول إىل       ١٩٩٩ لعام   ٤١وحتـيط اللجـنة علماً باعتماد قانون التعليم رقم           -٣٠
 . سنة١٥ سنوات و٥خدمات التعليم االبتدائي والثانوي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 للوقاية من تعاطي املخدرات والتعديل الذي أُدخل عليه ١٩٨٨يط اللجنة علماً باعتماد قانون عام كما حت -٣١
 ".خالية من املخدرات" والذي يرّوج ملدارس ١٩٩٣يف عام 

 على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام       ٢٠٠٠وتالحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف يف عام           -٣٢
 ).١٨٢االتفاقية رقم (وأ أشكال عمل األطفال  بشأن حظر أس١٩٩٩

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تسـلّم اللجـنة بالـتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف وال سّيما كثرة تعرضها للكوارث الطبيعية،                 -٣٣
 .يف االتفاقية إعماالً تاماًكاألعاصري اليت تسبب بانتظام صعوبات كربى أمام إعمال حقوق الطفل املكّرسة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريعات

يف حني تقّدر اللجنة قيام الدولة الطرف بإدخال العديد من التعديالت على التشريعات القائمة واعتمادها  -٣٤
، فإهنا تظل قلقة ألن التشريعات      ١٩٩٥ يف عام     وقانون حظر العنف املرتيل    ١٩٩٤قـانون حمكمة األسرة يف عام       

القائمـة ال تعكس بشكل تاٍم املبادئ واألحكام اليت تنّص عليها االتفاقية فيما يتعلق مثالً بعدم التمييز والعقوبة                  
 .البدنية وقضاء األحداث
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وافقاً تاماً مع   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان توافق تشريعاهتا ت             -٣٥
 .أحكام االتفاقية ومبادئها

 التنسيق

حتيط اللجنة علماً بوجود عدة وزارات ومنظمات ُتعىن باملسائل املتعلقة باألطفال، ولكنها تظل قلقة إزاء          -٣٦
 .عدم وجود أية هيئة تضطلع رمسياً بدور التنسيق وإعداد التقارير فيما يتعلق باالتفاقية

لة الطرف بإنشاء هيئة، من قبيل جلنة وطنية وزارية مشتركة معنية حبقوق الطفل، وتوصي اللجنة الدو -٣٧
تكـون هلا والية سياسية وإجراءات تنفيذ واضحة املعامل لتنسيق أنشطة خمتلف الوزارات املعنية مبسائل ذات                

ات منها منظمة ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جه. صلة باألطفال
 ).اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 

 خطة العمل الوطنية

 مكلفة بإعداد خطة عمل وطنية لضمان بقاء ومحاية ومنو ١٩٩١يف حني تالحظ اللجنة إنشاء جلنة يف عام  -٣٨
 .الطفل، فإهنا تظل قلقةً إزاء عدم التوصل إىل صيغة هنائية خلطة العمل الوطنية

لدولـة الطرف على تعزيز جهودها لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ             وحتـث اللجـنة ا     -٣٩
االتفاقية تنفيذاً كامالً يغطي مجيع جوانبها ويتضمن األهداف والغايات اليت وردت يف الوثيقة اخلتامية الصادرة 

ويف هذا الصدد، توصي    ". عامل صاحل لألطفال  "عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية باألطفال، وعنواهنا         
اللجـنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وبإشراك اجملتمع املدين يف إعداد      

 .وتطبيق خطة العمل الوطنية هذه

 الرصد املستقلّ

ض ليس ولكن هذا املفو. تالحظ اللجنة مع التقدير وجود مفوض برملاين أو أمني مظامل يف الدولة الطرف    -٤٠
مكلفاً حتديداً بالرصد املستقل حلقوق الطفل وتعزيزها، كما أنه ال يوجد إجراء خاص باألطفال يراعي مصاحلهم                

 .فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى الفردية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف ضوء تعليق                -٤١
بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ووفقاً للمبادئ املتعلقة بوضع         ) ٢٠٠٢ عام(٢اللجـنة العام رقم     

). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة رقم     ) (مبادئ باريس (املؤسسـات الوطنـية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
تعامل مع  وينبغي تزويد هذه اهليئة مبوارد بشرية ومالية كافية وتسهيل وصول األطفال إليها، كما ينبغي أن ت               

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس        . شـكاوى األطفال بأسلوب ودي يراعي أوضاعهم      
 .املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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 املوارد املخصصة لألطفال

االجتماعية خالل السنوات العشر املاضية، ولكنها تظل ترّحب اللجنة بزيادة امليزانية املخصصة للخدمات  -٤٢
قلقة إزاء عدم كفاية املوارد املالية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف الكثري من احلاالت، وهو ما تقّر به الدولة الطرف 

 .يف تقريرها

وارد املتاحة إىل أقصى حدود امل"وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة خمصصات امليزانية بشكل منتظم  -٤٣
 من االتفاقية ومن ٤على حنو ما تنّص عليه املادة " لدى الدولة الطرف ويف إطار التعاون الدويل، عند االقتضاء

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أولويات ثابتة          . خـالل النهج الذي يستند إىل احلقوق      
 .  االستراتيجية للحّد من الفقرملعاجلة مسألة حقوق الطفل يف إطار خطتها الوطنية

 مجع البيانات

يف حـني جتـد اللجنة ما يشجعها يف إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بقطاع الرعاية الصحية وإنشاء                -٤٤
سجل مركزي لقواعد البيانات، فإهنا تشعر بالقلق الفتقار تقرير الدولة الطرف بشكل عاٍم إىل البيانات ذات الصلة 

كما يثري قلقها نقص البيانات عن الفئة       . البيانات وضعف حتليلها يف الردود على قائمة املسائل       ولعـدم تصنيف    
وتالحظ اللجنة أن هلذه البيانات أمهية حامسة يف صياغة السياسات املتعلقة بالطفل ورصدها .  سنة١٨-١٥العمرية 

 .وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذها وتقييم أثرها

دولة الطرف بإيالء املزيد من االهتمام لتطوير السجل املركزي لقواعد البيانات           وتوصـي اللجنة ال    -٤٥
 سنة، وحبيث ميكن استخدامه لصياغة ورصد ١٨حبيث يغطي مجيع جوانب االتفاقية املتعلقة باألطفال حىت سن 

 الصدد، توصي اللجنة    ويف هذا . وتقييم السياسات والربامج واملشاريع اهلادفة إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً         
 .الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف

 نشر االتفاقية/التدريب

ترّحب اللجنة باجلهود األولية اليت بذلتها جلنة الدعوة إىل حقوق الطفل يف سانت لوسيا من أجل تعزيز                  -٤٦
وتظل . عن االتفاقية، وتأسف النقطاع هذه اجلهود  حقـوق الطفل والتعريف على نطاق واسع بالواليات املنبثقة          

 .اللجنة قلقةً لعدم االضطالع بأنشطة التدريب ونشر االتفاقية بشكل منتظم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لرفع مستوى الوعي عن طريق االضطالع بأنشطة              -٤٧
ع الفئات العاملة مع األطفال ومن أجلهم، وال        تثقيف وتدريب منتظمة فيما يتعلق بأحكام االتفاقية لصاحل مجي        

سّيما الربملانيني، والقضاة، واحملامني، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي اخلدمة املدنية، والعاملني يف مؤسسات             
كما توصي اللجنة الدولة    . احـتجاز األطفال، واملعلمني، والعاملني يف جمال الصّحة، واملرشدين االجتماعيني         

كما . ن تنفيذ املشاريع املخطط هلا الرامية إلشراك اجلمهور يف القضايا املتعلقة حبقوق الطفل      الطـرف بضـما   
 .توصي بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الرمسية ملختلف املراحل التعليمية
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 التعاون مع اجملتمع املدين

عض املنظمات غري احلكومية يف إعداد تقرير الدولة الطرف، يف حني تنظر اللجنة بعني التقدير إىل إشراك ب -٤٨
فإهنـا تالحظ بقلق الدور احملدود للمجتمع املدين، وخباصة املنظمات غري احلكومية، يف تعزيز تنفيذ أحكام اتفاقية     

 . حقوق الطفل

كومية، بنشاط وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع مشاركة اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احل -٤٩
 . وانتظام يف تعزيز حقوق الطفل من خالل مجلة أنشطة منها املشاركة يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنة

  تعريف الطفل-٢

بيد أهنا تظل قلقة    .  سنة ١٨ترحب اللجنة بتعريف الدولة الطرف الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن              -٥٠
    ١٦ سنة، مما يعين عملياً أن األطفال يف سن          ١٦ن يقل عمرهم عن     إزاء تعـريف األحداث بأهنم األشخاص الذي      

 . سنة١٦ سنة ال حيظون بنفس احلماية اليت حيصل عليها األطفال الذين يقل عمرهم عن ١٧و

 سنة على ١٨وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتغيري قوانينها لضمان حصول مجيع األشخاص دون سن  -٥١
 .جماالت منها محاية الطفل، وإعالة الطفل، وقضاء األحداثنفس احلماية والضمانات يف 

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

 من اتفاقية حقوق    ٢ال يـزال القلـق يساور اللجنة ألن احلق يف عدم التمييز، كما هو معرَّف يف املادة                   -٥٢
 .الطفل، مل ُيدمج بشكل كامٍل يف تشريعات الدولة الطرف وممارساهتا

لجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان امتثال قوانينها احلالية امتثاالً تاماً              وحتث ال  -٥٣
 من االتفاقية وإعطاء األولوية إللغاء كافة األحكام التمييزية فيما يتعلق باألطفال املولودين خارج              ٢للمادة  

 .رباط الزوجية

لدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من       وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها ا         -٥٤
تدابـري ومـا نفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل يف سياق متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان            
املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،               

 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١م رقم مع مراعاة التعليق العا

 مصاحل الطفل الفضلى

يف حني جتد اللجنة ما يشجعها يف وجود تشريعات تراعي مصاحل الطفل الفضلى، فإهنا تشعر بالقلق لعدم  -٥٥
 .جتلي مصلحة الطفل الفضلى كمبدأ عام يف كافة التشريعات املتعلقة بالطفل
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معلومات عن التقدم احملرز يف مراجعة التشريعات احلالية وإدراج وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي  -٥٦
 . مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف هذه التشريعات عند االقتضاء

 احترام آراء الطفل

جتد اللجنة ما يشجعها يف وجود برامج للتدريب التربوي تعكس احترام آراء الطفل، ولكنها تظل قلقة                 -٥٧
 .زءاً ال يتجزأ من ممارسات اجملتمعألن هذه املمارسات مل تصبح ج

 :حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -٥٨

تعزيـز وتيسري احترام آراء األطفال وضمان مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم يف كلّ                )أ( 
 ية؛ من االتفاق١٢جماالت اجملتمع، وال سّيما داخل األسرة ويف املدرسة والنظام القضائي، وفقاً للمادة 

مواصلة تعزيز جهودها الدعوية والتثقيفية إلذكاء وعي اجلمهور، وال سيما اآلباء واألمهات             )ب( 
 . واملعلمني واحلكومة واملوظفني اإلداريني، فيما يتعلق بأمهية مراعاة آراء الطفل

 احلقوق املدنية واحلريات -٤

 العقوبة البدنية

 تعترب أسلوباً مشروعاً لتأديب األطفال، سواء مبوجب قانون         تشـعر اللجـنة بالقلق ألن العقوبة البدنية        -٥٩
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبة البدنية ُتمارس على نطاق واسع           . األطفـال والشـباب أو قـانون التعليم       

 . كأسلوب عقاب أثري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٠

لعقوبة البدنية ضمن األسرة ويف املدارس وغريها       أن تعّدل تشريعاهتا لتحظر صراحةً ممارسة ا       )أ( 
 من املؤسسات؛

أن تقوم حبمالت توعية إلحاطة عامة اجلمهور بالعواقب السلبية للعقوبة البدنية على األطفال  )ب( 
 وأن تشجع مشاركة األطفال ووسائل اإلعالم مشاركة نشطة يف هذه العملية؛

ابية والقائمة على املشاركة واخلالية من العنف على أن تضمن استخدام أساليب التأديب اإلجي )ج( 
  منها، كبديل للعقاب البدين على شىت      ٢٨ من املادة    ٢حنـو يـتوافق وأحكـام االتفاقـية، ال سيما الفقرة            

 .مستويات اجملتمع
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 توجيه الوالدين ومسؤولياهتما

لدولة الطرف تعترف باملبادئ القائلة إن على الوالدين مسؤوليات         جتـد اللجـنة ما يشجعها يف كون ا         -٦١
مشـتركة جتـاه تنشئة الطفل ومنوه، ولكنها تظل قلقةً حيال نقص املعلومات املتعلقة خبدمات املشورة األسرية                 

 . من االتفاقية١٨ و٥والربامج التثقيفية للوالدين أو التدابري األخرى اليت تضمن االمتثال للمادتني 

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باستعراض خدماهتا االجتماعية القائمة اليت تقدم املشورة لألسرة               -٦٢
والـربامج التثقيفية للوالدين، وكذلك تقدمي املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق حبمالت التوعية بشأن حقوق               

 .ام ألحكام االتفاقيةالطفل ضمن احلياة األسرية، ومناقشة التدابري املعتمدة لضمان االمتثال الت

ويساور اللجنة قلق إزاء االفتقار إىل معلومات مفصلة ومصنفة بشأن إعانات األطفال والتقدم احملرز أو                -٦٣
املشاكل اليت تعترض التدابري القائمة اليت تعترف حبقوق الوالدين يف تنشئة أطفاهلما ومسؤولية الدولة الطرف فيما                

 . ملساعدة املسؤولني عن تربية األطفاليتعلق بإتاحة املرافق واخلدمات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا لتضمينها اعترافاً ملموساً بدور الوالدين كليهما يف              -٦٤
تنشئة ورعاية الطفل، وكذلك بتقصي املعلومات وتزويد اللجنة ببيانات مفصلة فيما يتعلق باإلعانات والتقدم 

 .واجه التدابري املتعلقة بنمو الطفل وتنشئتهاحملرز والصعوبات اليت ت

 االنفصال عن الوالدين

، فإهنا ١٩٥٧يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بتحيز القانون املدين لسانت لوسيا لعام  -٦٥
قوق تظل قلقة بشأن استئثار األب حبق احلضانة يف حاالت االنفصال بدون مراعاٍة لألبعاد واآلراء املتعلقة حب               

 .الطفل يف القرارات النهائية

 وضمان توفري   ١٩٥٧وتوصـي اللجنة بقوة الدولة الطرف مبراجعة قانون سانت لوسيا املدين لعام              -٦٦
وتوصي اللجنة مبراعاة آراء . أو الطفل املنفصل عن والديه /محايـة مناسـبة حلقوق كال الوالدين املنفصلني و        

 .هائية املتعلقة باحلضانة يف حالة انفصال الوالدينالطفل ومصلحته الفضلى يف القرارات الن

 حتصيل نفقة الطفل

 .تشعر اللجنة بالقلق لعدم التزام الدولة الطرف مببدأ عدم التمييز يف حتصيل نفقة الطفل -٦٧

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا املتعلقة بتحصيل نفقة الطفل بغية ضمان توافقها مع               -٦٨
 .التفاقية وباختاذ تدابري لضمان حتصيل نفقة الطفل من اخلارجمبادئ ا
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 األطفال احملرومون من بيئة أسرية

يف حني تالحظ اللجنة وجود ترتيبات للرعاية البديلة لألطفال احملرومني من بيئة أسرية، فإهنا تعرب عن                 -٦٩
وتأسف اللجنة لعدم . و زيارهتماقلقهـا لعـدم وجود تشريعات يف الدولة الطرف تضمن اتصال الطفل بوالديه أ    

 .وجود هيئة مكلفة برصد وضع األطفال يف إطار نظام الرعاية البديلة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات تضمن حق الطفل يف االتصال بوالديه أو زيارهتما عندما  -٧٠
ة لألطفال احملرومني من البيئة     ُيحرم الطفل من بيئة أسرية، وكذلك بإنشاء نظام لرصد أوضاع الرعاية البديل           

وباإلضـافة إىل ذلـك، توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الرعاية البديلة القائم على       . األسـرية 
 .توفري أسرة

 التبين

جتد اللجنة ما يشجعها يف وجود تشريعات يف الدولة الطرف فيما يتعلق بتنظيم تبين األطفال، ولكنها قلقة  -٧١
 .وبالتايل للطفل" األسرة املتبنية"ن املعروف أن الترتيبات غري الرمسية اليت يقّرها قانون التبين تثري املتاعب ل  ألنه م

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من إجراء تقييم الحتياجات الطفل قبل اختيار مرتل التبين، فإن آراءه ال  -٧٢
 . تؤخذ باالعتبار يف عملية االختيار

 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوتو -٧٣

ضـمان أن تكون الترتيبات غري الرمسية للرعاية البديلة قائمة على االحترام الكامل ملبادئ               )أ( 
 االتفاقية وأحكامها؛

 مراعاة آراء الطفل يف إجراءات املؤسسات اليت تدير عملية التبين؛ ) ب( 

ة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي املتعلق )ج( 
 .البلدان

 )التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع(اإلساءة واإلمهال 

ترّحب اللجنـة بوضع مشروع بروتوكول للتعامـل مع حاالت إسـاءة معاملة األطفال وإمهاهلم فـي        -٧٤
بيد أهنا . لة واإلمهال من حيث كشفها واإلبالغ عنها ومعاجلتها وإدارهتاسانت لوسيا، ويتناول حاالت إساءة املعام

تظل قلقةً ألن هذا الربوتوكول مل ُيسّن بعد وألن الضمانات وإجراءات تقدمي الشكاوى املترتبة عليه مل توضع ومل    
عاملون مع األطفال، بشأن كما تشعر اللجنة بالقلق لقلة برامج التدريب املوجهة للمهنيني، الذين يت. ُتنفذ بالكامل

 .حاالت إساءة املعاملة واإلمهال، وكذلك لعدم كفاية املوظفني غري املؤهلني

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء األولوية العتماد مشروع الربوتوكول املذكور وإعماله بغية              -٧٥
 :ضمان ما يلي
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ملة األطفال وإمهاهلم مع تضمينه     إنشـاء نظـام فعال لإلبالغ واإلحالة يف حاالت إساءة معا           )أ( 
 األحكام الالزمة إلجراء التحقيقات على حنو يراعي مصلحة الطفل يف هذه القضايا؛

وضع برامج لتأمني التعايف النفسي والبدين وإعادة االدماج االجتماعي لضحايا االعتداءات            )ب( 
 وء املعاملة أو العنف أو االستغالل؛اجلنسية ومجيع األطفال اآلخرين من ضحايا اإلساءة أو اإلمهال أو س

توفري برامج توظيف وتدريب مستمرة جلميع املهنيني الذين قد يشتركون يف التحقيق يف قضايا  )ج( 
 اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم ومعاملتها؛ 

 .النظر يف التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف )د( 

وباجلهود املبذولة لتحويله إىل خدمة ) Child Link(في ملساعدة األطفال وترحب اللجنة بوجود خط هات -٧٦
متواصـلة عـلى مدار الساعة لكي ُيتاح لألطفال التعبري عن آرائهم وشواغلهم وملساعدة األطفال احملتاجني إىل                 

 .الرعاية أو احلماية

       (Child Link)فال وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف كذلك بأن توفر للخط اهلاتفي ملساعدة األط    -٧٧
مـا يكفـي من املوارد البشرية واملالية إلتاحة تشغيله على مدار الساعة، مبا يف ذلك ضمان املتابعة املالئمة                   

 . ملكاملات األطفال احملتاجني إىل الرعاية أو احلماية

  خدمات الصّحة األساسّية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

وجود سياسة أو تشريعات وطنية لضمان حق األطفال املصابني بأي نوع من تشـعر اللجنة بالقلق لعدم    -٧٨
 .اإلعاقات يف التمتع حبياة كاملة والئقة يكفل فيها صون الكرامة واالعتماد على النفس

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٧٩

 انتهاج سياسة شاملة فيما يتعلق باألطفال املعوقني؛ )أ( 

قرار اجلمعية العامة    ( بالقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني         اإلحاطـة علماً   )ب( 
والتوصـيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة بشأن حقوق األطفال              ) ٤٨/٩٦

 ؛)٣٣٩-٣١٠، الفقرات CRC/C/69(املعوقني 

العادي ودجمهم يف اجملتمع بطرق تشمل      تشـجيع إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي          )ج( 
إيالء أمهية أكرب لتوفري تدريب خاص للمعلمني وجعل الوصول إىل البيئة املادية، مبا يف ذلك املدارس واملرافق                 

 الرياضية والترفيهية، ومجيع األماكن العامة األخرى، ميسراً لألطفال املعوقني؛

 .ليونيسيفالتماس املساعدة التقنية من جهات منها ا )د( 
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 الصحة واخلدمات الصحية

يف حـني تعـرب اللجنة عن تقديرها ملا تضمنه التقرير من معلومات عن الصحة واخلدمات الصحية يف                   -٨٠
 :الدولة الطرف، فإهنا تظل قلقةً إزاء ما يلي

 ازدياد عدد املواليد منخفضي الوزن؛ )أ( 

 وضع الرعاية الصحية قبل الوالدة وبعدها؛ )ب( 

تفـاع معـدل البدانة لدى األطفال الصغـار وما يترتب عليـه مـن أمراض على املـدى               ار )ج( 
 القريب والبعيد؛

 .عدم توفر برامج تربوية يف جمال الصحة األساسية للطفل )د( 

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإجراء إصالح يف جمال الرعاية الصحية بغية ضمان الوصول إىل       -٨١
كما توصي الدولة   .  من االتفاقية  ٢٤الشاملة على أوسع نطاق ممكن، وفقاً للمادة        خدمات الرعاية الصحية    

 .الطرف بإنشاء عيادات صحية مالئمة للمراهقني ومراعية لظروفهم لتزويدهم باخلدمات وباملعلومات

 صّحة املراهقني

 واألمراض األخرى   االيدز/تعرب اللجنة عن قلقها الرتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري           -٨٢
وهي تالحظ بقلق معدالت احلمل املرتفعة بني املراهقات        . الـيت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، بني املراهقني        

وكون الدولة الطرف ال تويل اهتماماً كافياً للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلك الشواغل املتعلقة بالنمو     
 .والصحة النفسية والتناسلية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٨٣

إجـراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة املشاكل الصحية لدى املراهقني ونطاقها، واستعمال هذه           )أ( 
الدراسة كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحّية للمراهقني مبشاركة كاملة منهم، مع التركيز بشكل خاص              

اإليدز واألمراض األخرى اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، ومع        /عـلى الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
 حول صحة املراهقني ومنّوهم؛) ٢٠٠٣(٤مراعاة التعليق العام رقم 

تعزيـز خدمـات املشـورة يف جمال النمو ويف جمايل الصحة العقلية والتناسلية ونشرها بني                 )ب( 
 املراهقني وتسهيل وصوهلم إليها؛

 جمال الصحة التناسلية يف املنهج الدراسي وتعريف املراهقني تعريفاً          ضمان إدراج التثقيف يف    )ج( 
كـامالً باحلقوق يف جمال الصحة التناسلية، مبا يف ذلك الوقاية من احلمل يف سن املراهقة ومن األمراض اليت                   

 اإليدز؛/تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري
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لدعم للمراهقات احلوامل، مبا يف ذلك من خالل املؤسسات االجتماعية          االستمرار يف تقدمي ا    )د( 
 .وضمان مواصلتهن الدراسة

 الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل

تشـعر اللجـنة بالقلق لعدم وجود أحكام قانونية يف سانت لوسيا تضمن حق الطفل يف االستفادة من                   -٨٤
 . اعي وكذلك املعايري اليت ُتمنح هذه املزايا على أساسهاخدمات الرعاية والتماس الضمان االجتم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا بشأن حق الطفل يف الضمان االجتماعي وإيالء                -٨٥
اهـتمام خاص حلق الطفل يف املطالبة مبزايا وفوائد الضمان االجتماعي، وكذلك بوضع تدابري تضمن حصول               

 .مات الرعايةمجيع األطفال على خد

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

خطة تطوير قطاع التعليم للفترة من عام       "يف حـني جتـد اللجنة ما يشجعها يف اعتماد الدولة الطرف              -٨٦
ية، فإهنا تظل قلقةً ألن الدولة الطرف    وزيادة نسبة التسجيل يف املدارس الثانو     "  وما بعدها  ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٠

كما يقلقها عدم توفر فرص التعليم املستمر . مل تضمن وصول األطفال مجيعاً إىل التعليم، وال سيما التعليم الثانوي
 .لألمهات املراهقات اللوايت هن يف سن الدراسة، وارتفاع عدد األطفال املتسرِّبني، خصوصاً من األوالد

 يف املائة من األطفال يف سن احلضانة تتوفر هلم خدمات الرعاية ٢٠ عن قلقها ألن أقل من وتعرب اللجنة -٨٧
 .النهارية ولقلة اخلدمات اليت توفرها الدولة لألطفال دون سن الدراسة

) ٢٠٠١(١ من االتفاقية والتعليق العام رقم ٢٩ و٢٨، يف ضوء املادتني وتوصي اللجنة الدولة الطرف -٨٨
 :تعليم، بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجلبشأن أهداف ال

اعـتماد تدابـري فعالة إلدماج مجيع األطفال يف التعليم االبتدائي والعمل بشكل عاجل على     )أ( 
 خفض معدالت التسرب املدرسي بني األطفال، وخباصة األوالد؛

 خالل توفري املزيد من     مواصـلة جهودها لزيادة عدد األطفال امللتحقني بالتعليم الثانوي من          )ب( 
 الغرف الدراسية؛

 توفري مرافق إضافية للتدريب املهين، مبا يف ذلك لألطفال الذين ال يكملون تعليمهم الثانوي؛ )ج( 

 .ضمان مواصلة األمهات املراهقات دراستهن )د( 
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 األنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية

ئ التشريعات اليت توّجه تطوير اخلدمات حبق الطفل يف التمتع          تشعر اللجنة بالقلق ألنه رغم اعتراف مباد       -٨٩
وتالحظ اللجنة أيضاً أن . باألنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية، فإن هذه التشريعات ال تضمن هذا احلق صراحةً

 .الوصول إىل مرافق الترفيه القائمة ال يكون دائماً متاحاً جلميع األطفال

ة الطرف بإتاحة الفرصة إىل مجيع األطفال للتمتع باألنشطة الترفيهية والتروحيية           وتوصي اللجنة الدول   -٩٠
 .والثقافية يف كافة جماالت حياة الطفل

  تدابري احلماية اخلاّصة-٨

 االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال

 وال لوائح تنظم شروط التوظيف يف تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تصنيف لألعمال اخلطرة وغري اخلطرة -٩١
 .كما يساورها القلق بسبب عمل األطفال يف اجملاالت االقتصادية غري الرمسية يف املناطق احلضرية. الدولة الطرف

 من  ٣٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار قانوين شامل لألطفال العاملني يتوافق مع املادة               -٩٢
االتفاقية رقم  (بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٩٩٩كام اتفاقية عام    اتفاقـية حقوق الطفل ومع أح     

 بشأن احلد األدىن لسن     ١٩٧٣كمـا توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية عام             ). ١٨٢
 ).١٣٨االتفاقية رقم (االستخدام 

 تعاطي املخدرات

ذت تدابري لضمان خلو بيئة األطفال  يف حـني جتـد اللجـنة ما يشجعها يف كون الدولة الطرف قد اخت               -٩٣
املدرسـية مـن املخدرات، فإهنا تظل قلقة ألن التقرير مل يبّين متاماً التدابري املتخذة لرصد تعاطي املخدرات بني                   

 .األطفال وكذلك اخنراطهم يف تعاطي املخدرات خارج املدرسة

فال للمخدرات وذلك بطرق تشمل     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابري مكافحة تعاطي األط         -٩٤
محالت التوعية والتثقيف العامة وضمان وصول األطفال الذي يتعاطون املخدرات إىل هياكل وإجراءات فعالة 

 .لتلقي العالج واملشورة والتعايف وإعادة االدماج االجتماعي

 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

رف تعترف مبشكلة االعتداء اجلنسي، ولكنها تظل قلقةً ألن نطاق تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الط -٩٥
هـذه املشـكلة مل يوضـح بشـكل كامل ومنهجي، وألن التشريعات القائمة اليت حتمي األطفال من االعتداء                   

 .واالستغالل اجلنسيني ال تشري صراحةً إىل الطفل الذكر

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٩٦
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ة شاملة حول االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال واستخدام البيانات         إعـداد دراس   )أ( 
لتصميم السياسات والربامج الكفيلة مبنع االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، مبا يف ذلك من خالل               

ق عليه يف  وضـع بـرنامج عمل وطين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، وفقاً ملا متّ االتفا               
 املؤمترين العامليني األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية؛

 اعـتماد تدابـري تشـريعية وضـمان محايـة، البـنني والبـنات عـلى السواء، من االعتداء                   )ب( 
 واالستغالل اجلنسيني؛

ني واملّدعني العامني على كيفية تلقي      تدريـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملرشدين االجتماعي        )ج( 
 .الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا، بأسلوب يراعي وضع الطفل وحيترم خصوصية الضحية

 قضاء األحداث

يساور اللجنة القلق ألن األحكام القانونية إلدارة شؤون قضاء األحداث وممارساهتا ال متتثل امتثاالً تاماً                -٩٧
 من االتفاقية واملعايري الدولية األخرى، ال سيما قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ٣٧ و٣٩ و٤٠واد ألحكام امل

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع     ) ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة    ) (قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     
 :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن). ٤٥/١١٢عامة قرار اجلمعية ال) (مبادئ الرياض التوجيهية(جنوح األحداث 

عدم وجود أي أحكام يف الدولة الطرف بشأن اإلناث املخالفات للقانون الاليت تقل أعمارهن                )أ( 
  سنة؛١٨عن 

 سنة من عقوبة السجن مدى احلياة، كما  ١٨عـدم استثناء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          )ب( 
 ؛)٢٨٥الفقرة (ورد يف تقرير الدولة الطرف 

 ١٨عدم التشديد على إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن              )ج( 
سنة واملخالفني للقانون يف إطار املؤسسات اليت ُيفترض أن تقدم مثل هذه اخلدمات، وعدم وجود مرافق وبرامج                 

 . يف نظام قضاء األحداثإلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي لألحداث من اإلناث

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتحسني نظام قضاء األحداث لضمان تنفيذ               -٩٨
 من االتفاقية، وكذلك ٣٩ و٤٠واملادتان ) ب(٣٧املعايري اخلاصة بقضاء األحداث تنفيذاً تاماً، وخباصة املادة 

ويف . م املناقشة العامة للجنة بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث        املعايري الدولية املذكورة أعاله، ويف ضوء يو      
 :هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي

إلغاء األحكام اليت تسمح بفرض عقوبة السجن مدى احلياة على األطفال الذين يبلغ عمرهم    )أ( 
 األطفال أشخاصاً بالغني وأن توفّر هلم نفس         سـنة عند ارتكاب اجلرمية، وضمان أال ُيعترب هؤالء         ١٧ أو   ١٦

 احلماية اليت توفر يف نظام القضاء لألطفال األصغر سناً؛
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 جرمية على (إلغـاء جتـرمي املشـاكل السـلوكية مـثل التغيب عن املدرسة بدون إذن والتشرد                  )ب( 
 ؛)نطاق الدولة

حيات، حبيث ال ُيلجأ إىل     اسـتحداث وتوقيع عقوبات بديلة مثل اخلدمة اجملتمعية أو اإلصال          )ج( 
 احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري؛

 إنشاء مرفق منفصل لرعاية اجلاحنات احملتجزات من اإلناث الصغريات؛ )د( 

حتسـني جـودة خدمات مركز تدريب األوالد على صعيد ظروف السكن ونوعية الرعاية                )ه( 
 والتعليم املتاحة لألحداث يف هذا املركز؛ 

نظام يضم مستشارين وأخصائيني قانونيني مدربني تدريباً جيداً للتعامل مع األحداث إنشـاء    )و( 
املخـالفني للقـانون، وتدريـب املهنيني املعنيني كأفراد الشرطة ووكالء النيابة والقضاة الذين يتعاملون مع                

  عاماً؛١٨األحداث اجلاحنني الذين تقل أعمارهم عن 

 جهـات مـنها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية        الـتماس املسـاعدة التقنـية مـن          )ز( 
 .حلقوق اإلنسان

 من  ٢الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل وتعديل الفقرة         -٩
  من االتفاقية٤٣املادة 

 تالحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف مل تصّدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني         -٩٩
 .ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأنّ تصّدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع               -١٠٠
 .د اإلباحية، وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املوا

  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعة

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات،                -١٠١
لة، وإىل الربملان   بوسـائل مـنها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أّي هيئة أخرى مماث                

وحكومـات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم، واختاذ مزيد من               
 .اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

وتوصي اللجنة كذلك بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات  -١٠٢
على سبيل املثال ال    ( الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت            ذات) املالحظات اخلتامية (

، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، واألطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء             )احلصر
 .الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

 الدولة الطرف يف تقدمي تقاريرها، ترغب يف التأكيد على أمهية اتباع            إن اللجـنة، إذ تـدرك تأخر       -١٠٣
ولألطفال احلق يف أن ُتتاح للجنة .  من االتفاقية٤٤أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع أحكام املادة 

ويف . بذلكاألمـم املتحدة املسؤولة عن النظر بشكل منتظم يف التقدم احملرز يف إعمال حقوقهم فرصة القيام                 
 .أمراً بالغ األمهية   الوقت املناسب ويف  على أساس منتظم    لتقارير  ل الدول األطراف    تقدمي يعتربهـذا الصدد    

بغية االمتثال التام  بتقدمي التقاريراملتعلقة اسـتثنائي ملساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا         وكـتدبري   
الثالث والرابع يف تقرير و الدورية الثاين ريرها  اتقدمي تق   إىل ألحكـام االتفاقـية، تدعو اللجنة الدولة الطرف       

 أال ، على الرابع الدوري لتقدمي التقريراحملدداملوعد   ، وهو ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥ يف موعـد أقصاه   موحـد   
 تقدم اللجنة من الدولة الطرف أن       وتتوقع ).CRC/C/118 انظر الوثيقة ( صفحة   ١٢٠ه  عدد صفحات  يتجاوز

 .سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية عد ذلك كل مخستقاريرها ب

 الفلبني: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٢٩ و ١٠٢٨ يف جلستيها    (CRC/C/65/Add.31)نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثاين للفلبني           -١٠٤
، املعقودة ١٠٥٢تها ، واعتمدت يف جلس٢٠٠٥مايو / أيار١٨، املعقـودتني يف )SR. 1029 وCRC/C/SR.1028الوثيقة 

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، الذي اتبع املبادئ التوجيهية املرعية املتعلقة  -١٠٥
وجتد اللجنة ما   .  اليت وضعتها اللجنة   بـتقدمي الـتقارير، كما ترحب مبا ورد من ردود خطية على قائمة املسائل             

يشـجعها يف احلـوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف، وتسلم بأن حضور وفد مشترك بني الوزارات املعنية        
 . بتنفيذ االتفاقية قد أتاح هلا تقييم حالة حقوق األطفال يف الدولة الطرف تقييماً أمشل

 ولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الد-باء 

حتـيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خالل السنوات األخرية لقوانني عدة هتدف إىل محاية حقوق                 -١٠٦
 :الطفل وتعزيزها، ومنها ما يلي
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، ٢٠٠٣، يف عام    )٩٢٠٨املرسوم اجلمهوري رقم    (اعـتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص        )أ( 
ملكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، وينشئ آليات مؤسسية حلماية ودعم وهو يضع سياسات 

األشخاص ضحايا االجتار، وينص على العقوبات املنطبقة على املتجرين باألشخاص، كما حيظر جتنيد األطفال أو               
 نقلهم أو تبنيهم هبدف إشراكهم يف أنشطة مسلحة داخل الفلبني أو خارجها؛

، املعّدل للقانون املتعلق حبماية األطفال      ٢٠٠٣، يف عام    ٩٢٣١عتماد املرسوم اجلمهوري رقم     ا )ب( 
، وهو ينص على القضاء على )٧٦١٠املرسوم اجلمهوري رقم (محاية خاصة من سوء املعاملة واالستغالل والتمييز 

 أسوأ أشكال عمل األطفال وتعزيز احلماية اليت حيظى هبا األطفال العاملون؛

املادة (، املعّدل لقانون األسرة يف الفلبني       ٢٠٠٤، يف عام    ٩٢٥٥اعتماد املرسوم اجلمهوري رقم      )ج( 
 ، وهو خيوِّل األطفال غري الشرعيني استخدام االسم العائلي لألب؛)٢٠٩ من األمر التنفيذي رقم ١٧٦

يف عام  ) ٩٢٦٢املرسوم اجلمهوري رقم    (اعـتماد قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفاهلن          )د( 
، وهو ُيعّرف العنف ضد املرأة والطفل، وينص على تدابري محاية الضحايا، والعقوبات املنطبقة على مرتكيب ٢٠٠٤

 هذا العنف؛

اعـتماد تدابـري قانونية أو إدارية أخرى لتعزيز تنفيذ االتفاقية، مثل التصديق على االتفاقيات                   )ه( 
 .يف هذه املالحظات اخلتاميةوالربوتوكوالت الدولية املشار إليها 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

 جزيرة،  ٧ ١٠٠تسلم اللجنة بالطبيعة اخلاصة للتشكيل اجلغرايف للدولة الطرف اليت تتكون من أكثر من               -١٠٧
طفال الذين يعيشون يف وبالـتحديات الـيت تواجهها الدولة الطرف يف تنفيذ الربامج وتوفري اخلدمات املالئمة لأل   

 . املناطق الريفية والنائية اليت هي يف كثري من احلاالت مناطق معزولة ويصعب جداً الوصول إليها

وتسـلم اللجنة أيضاً بأن الكوارث الطبيعية اليت سببتها العواصف املدارية وعدة أعاصري مدمرة يف عام                 -١٠٨
اطعات عدة من البلد مما أسفر عن تزايد الصعوبات االقتصادية ، قد أحلقت الدمار باهلياكل األساسية يف مق٢٠٠٤

وقـد أثرت حالة عدم االستقرار الداخلي، النامجة عن مجلة أمور منها انعدام االستقرار السياسي   . واالجتماعـية 
 .وحركات التمرد، تأثرياً سلبياً على النهوض حبقوق اإلنسان بشكل عام يف الدولة الطرف

  الرئيسية والتوصيات دواعي القلق-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

تالحـظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قد استجابت ملختلف الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة                 -١٠٩
ة عقب نظرها يف التقرير األويل للدول     ) CRC/C/15/Add.29(والتوصـيات الـيت وردت يف مالحظاهتا اخلتامية         
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غري أن بعض الشواغل    . ، وذلك باختاذها تدابري تشريعية واعتمادها سياسات عامة       (CRC/C/3/Add.23)الطرف  
اليت أعربت عنها اللجنة وبعض التوصيات اليت قدمتها بشأن مجلة أمور منها احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية،                 

رج نطاق رباط الزوجية، وعدم وجود نظام شامل        والرضـا مبمارسة اجلنس، والتمييز ضد األطفال املولودين خا        
 .، مل تعاجل بالقدر الكايف.إلدارة قضاء األحداث، وعدم توفر نظام لرصد تنفيذ االتفاقية وحظر التعذيب، إخل

 على بذل ما يف وسعها من جهد لتناول التوصيات الواردة يف املالحظات الطرف الدولةوحتث اللجنة  -١١٠
ير األويل واليت مل تنفذ بعد، ومعاجلة قائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية              اخلتامـية بشأن التقر   

 .بشأن التقرير الدوري الثاين

 التشريعات

تالحظ اللجنة اإلطار القانوين املتطور نسبياً، وترحب باملبادرات التشريعية العديدة، والقوانني اجلديدة اليت  -١١١
غري أن  . ريعية املعتمدة، اليت هتدف إىل محاية حقوق الطفل وتعزيزها على حنو أفضل           مت سـنها، والتعديالت التش    

وتالحظ اللجنة أيضاً . اللجنة يساورها بالغ القلق ألن القوانني ال تنفذ تنفيذاً كافياً، وال سيما على الصعيد احمللي             
 . ة ومبادئهاأن التشريعات الداخلية ال تتوافق توافقاً تاماً مع مجيع أحكام االتفاقي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ قوانينها الداخلية تنفيذاً تاماً               -١١٢
وفعاالً بغية محاية حقوق الطفل محاية أفضل، وباختاذ ما يلزم من إجراءات كي تتوافق تشريعاهتا توافقاً تاماً مع 

 .علق مثالً باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية واألطفال اجلاحننيأحكام االتفاقية ومبادئها، فيما يت

 خطة العمل الوطنية

، وهي  ٢٠٢٥-٢٠٠١ترحـب اللجـنة باستهالل خطة إطارية استراتيجية وطنية للنهوض باألطفال للفترة              -١١٣
لقة حبقوق الطفل وما يتصل     ، كما ترحب بالنهج الشامل املتبع ملعاجلة القضايا املتع        "٢١طفل القرن   "تعرف باسم خطة    

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن آليات الرصد القائمة غري كافية لرصد وتقييم تنفيذ اخلطة              . بذلك من تقدم وأوجه قصور    
 . وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن الوعي باخلطة وأهدافها حمدود على الصعيد احمللي. على حنو متسق

 باختاذ مجيع التدابري الالزمة بوسائل منها توفري املوارد البشرية واملالية           الطرف الدولةوتوصـي اللجنة     -١١٤
والتقنـية الكافية لتنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً، وإنشاء عملية تقوم على احلقوق واالنفتاح واالستشارة واملشاركة           

 الطرف الدولةدد، توصي اللجنة ويف هذا الص. لتنفيذ اخلطة مع إيالء اهتمام خاص للتنفيذ على املستوى احمللي
بأن تقدم الدعم الكامل للمجلس الوطين لرعاية األطفال، وذلك بأن توفر لـه املوارد الضرورية اليت متكنه من                 

وباإلضافة إىل ذلك،   . تنسـيق األنشطة ذات الصلة بتنفيذ اخلطة على حنو فعال، ورصد عملية التنفيذ وتقييمها             
 القيام مبا يف وسعها لتشجيع إنشاء جمالس حملية حلماية األطفال، وال سيما يف  علىالطرف الدولةحتـث اللجنة  

املدن والبلديات والبلدات الصغرية، وأن توفر هلذه اجملالس املوارد الكافية اليت متكنها من أداء دورها كأدوات                
 بأن  الطرف الدولةكما توصي اللجنة    . هامـة يف تنفـيذ اخلطة، بوجه خاص، واتفاقية حقوق الطفل بوجه عام            

 ).اليونيسيف(تلتمس، يف إطار عملية التنفيذ، املساعدة التقنية من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 



CRC/C/150 
Page 27 

 الرصد املستقل

، وهي جلنة مستقلة تتمثل واليتها يف ١٩٩٧ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان يف عام   -١١٥
 إعماهلا، وتالحظ أن هناك بعض اهليئات األخرى اليت تضطلع أيضاً ب دور الرصد فيما تعزيز حقوق اإلنسان ورصد

اإلنسان، غري أهنا قوق وتسلِّم اللجنة بأمهية األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الفلبينية حل. حقوق الطفليتصل بإعمال 
 . تشعر بالقلق إزاء حمدودية والية هذه اللجنة ومواردها

بشأن دور ) ٢٠٠٢(٢ بأن تتوخى، يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم       الطرف الدولةنة  وتوصـي اللج   -١١٦
 يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، توسيع نطاق والية اللجنة          اإلنسان قوقاملؤسسـات الوطنـية املسـتقلة حل      

غية تعزيز  ، وتزويد هذه اللجنة باملوارد الكافية ب      حقوق الطفل  لتشمل رصد تنفيذ     اإلنسان قوقالفلبينـية حل  
 .التحقيق يف الشكاوى الفردية اليت يرفعها األطفال حتقيقاً يراعي ظروف الطفل

 املوارد املخصصة لألطفال

تالحـظ اللجنة الزيادة الطفيفة يف اعتمادات امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية لألطفال، وجهود              -١١٧
، واألولوية املعطاة لألسر ذات الدخل املنخفض ومكافحة        ٢٠/٢٠الدولة الطرف الرامية إىل تنفيذ مبادرة امليزنة        

كما يساور اللجنة بالغ القلق ألن الدولة الطرف تنفق ما . الفقر من خالل إنشاء صندوق للتخفيف من حدة الفقر
ة لألطفال  يف املائة من امليزانية الوطنية خلدمة ديوهنا وال تويل العناية الالزمة لرصد االعتمادات الكافي٣٠يزيد على 

 مـن االتفاقـية فيما يتعلق بتخصيص االعتمادات الالزمة إلعمال حقوق الطفل االقتصادية              ٤ولتنفـيذ املـادة     
 .واالجتماعية والثقافية، وذلك إىل أقصى حدود مواردها املتاحة

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لتخفيض مستوى خدمة الديون بغية التوصل، يف مجلة -١١٨
 حقوق الطفل ، وال سيما    حقوق الطفل أمـور أخـرى، إىل زيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية إلعمال            

، كيما يتسىن هلا تقييم أثر النفقات اخلاصة الطرف الدولةكما توصي اللجنة . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، وأن حتدد املبلغ السنوي حقوق الطفلى إعمال باألطفال، بأن جتري تقييماً منهجياً ألثر خمصصات امليزانية عل

 .املخصص يف امليزانية لألشخاص دون الثامنة عشرة، والنسبة اليت تصرف فعالً من هذا املبلغ

 مجع البيانات

ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود شىت لتحسني مجع البيانات، لكنها تظل قلقة إزاء انعدام             -١١٩
 كفايتها يف بعض اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، مبا فيها تلك اليت تتعلق باألطفال املعوقني،               البـيانات أو عـدم    

واألطفـال املهاجـرين، واألطفـال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال املعرضني لإلساءة واإلمهال، وقضايا               
 .شعوب األصليةاألطفال ضمن النظام القضائي واألطفال املنتمني إىل األقليات وأطفال ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلياهتا القائمة جلمع البيانات، ووضع مؤشرات متسقة مع أحكام و -١٢٠
االتفاقية والقيام، عند االقتضاء، بإنشاء آليات إضافية جلمع البيانات، مبا يكفل مجع البيانات عن مجيع اجملاالت 

البيانات مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة وأن تكون مفصلة، يف  اليت تشملها االتفاقية، على أن تشمل هذه        
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مجلة أمور، حسب نوع اجلنس واملناطق احلضرية والريفية والفئات اليت ينتمي إليها األطفال الذين هم يف حاجة 
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات لصياغة سياسات            . إىل محاية خاصة  

 .امج لتنفيذ االتفاقية على حنو فعالوبر

 نشر االتفاقية

تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء فرقة عمل لتعميم االتفاقية، وجتد ما يشجعها يف ما تبذله الدولة الطرف                  -١٢١
من جهود، بالتعاون مع اليونيسيف، وغريها من الوكاالت الدولية واملنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية، يف               

. ر املعلومات بشأن مبادئ االتفاقية وأحكامها بوسائل منها مثالً املنشورات ووسائط اإلعالم وتدريب املهنيني             نش
وإضافة إىل ذلك، تالحظ    . غـري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم نشر االتفاقية يف صفوف مجيع شرائح اجملتمع              

جلهم، وإعادة تدريبهم، ال ينظمان بشكل منهجي وإمنا اللجنة أن تدريب الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أ
 . على أساس ظريف

توصـي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار يف تطوير طرائق إبداعية مالئمة لألطفال ألجل الترويج              و -١٢٢
كمـا تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشاعة الوعي باالتفاقية يف صفوف األطفال والكبار يف               . لالتفاقـية 

اطق النائية، وبإتاحة االتفاقية باللغات الرئيسية على األقل، وكذلك، قدر اإلمكان، باللغات األخرى اليت              املن
كما توصي اللجنة بزيادة التدريب املنهجي لصاحل الفئات املهنية         . يتكـلمها السـكان األصليون واألقليات     

لفني بإنفاذ القوانني واملدرسني ومديري     العاملـة مـع األطفال ومن أجلهم، كالقضاة واحملامني واملوظفني املك          
وفيما يتعلق بنشر االتفاقية، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس املساعدة . املدارس واملوظفني الصحيني

 . التقنية من جهات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

رغم ما اختذته الدولة الطرف من تدابري للقضاء على التمييز ضد األطفال عن طريق مجلة وسائل من بينها  -١٢٣
، وقانون األسرة، والقانون    )٦٠٣املرسوم الرئاسي رقم    (تنفـيذ أحكام القانون املتعلق برعاية األطفال والشباب         

ل والتمييز، وبرامج عدة مثل الربنامج الثالث للتعليم املتعلق حبماية األطفال محاية خاصة من سوء املعاملة واالستغال
األساسي، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يواجهه الكثري من األطفال، وخباصة األطفال الذين يعيشون                

يف يف فقر، واألطفال املعوقون، وأطفال السكان األصليني واألقليات، مبن فيهم األطفال املسلمون الذين يعيشون               
ميـنداناو، واألطفال املهاجرون، وأطفال الشوارع، واألطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفية، واألطفال الذين              
يعيشـون يف مناطق الرتاعات، فيما يتعلق باحلصول على مجلة خدمات من بينها اخلدمات االجتماعية والصحية                

لي الذي تواجهه الفتيات يف حياهتن اليومية، وهو متييز         وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء التمييز الفع      . والتعلـيم 
ويف اخلتام، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء حالة عدم           . ميارس ضدهن لكوهنن إناثاً ويتخذ أشكاالً متعددة      

ث املسـاواة الـيت يعاين منها األطفال املولودون خارج إطار رباط الزوجية، وال سيما فيما يتعلق حبقهم يف املريا               
 ".غري شرعيني"وتصنيفهم التمييزي كأطفال 
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 من االتفاقية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان           ٢توصي اللجنة، عمالً باملادة     و -١٢٤
اإلنفاذ الفّعال للقوانني القائمة اليت تكفل مبدأ عدم التمييز، وأن تعتمد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء               

.  التمييز، مبا فيها التمييز املتعدد األوجه، اليت تستهدف مجيع الفئات الضعيفة من األطفال             على مجيع أشكال  
وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف عناية خاصة لتحقيق املساواة لفائدة الفتيات وضمان متتعهن الكامل               

ج إطار رباط الزوجية، تطلب وفيما يتعلق باألطفال املولودين خار . جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تراجع تشريعها الداخلي بغية ضمان حقهم يف املساواة يف املعاملة، مبا يف ذلك              

 ".غري شرعيني"حقهم يف املساواة يف املرياث، وأن تلغي تصنيف هؤالء األطفال القائم على التمييز كأطفال 

رف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من وتطلب اللجنة إىل الدولة الط -١٢٥
تدابـري وتضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر       

ق العـاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعلي               
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١اللجنة العام رقم 

 حلق يف احلياةا

تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات حق األطفال يف احلياة ألسباب من بينها النـزاع املسلح                 -١٢٦
ورسغون وتعترب أن احلاالت املزعومة إلعدام أطفال خارج نطاق القضاء اليت ارتكبها جنود يف بوالن وس. الداخلي
 . ، وما يعرف بفيالق املوت يف مدينيت دافاو وديغوس خالل السنوات األخرية، تثري القلق الشديد٢٠٠٤يف عام 

) ٣٨١٥املرسوم اجلمهوري رقم    (وبيـنما تالحـظ اللجنة أن أحكام قانون العقوبات بصيغته املنقحة             -١٢٧
املرسوم (، املعّدل لقانون العقوبات بصيغته املنقَّحة       والقانون املتعلق بفرض عقوبة اإلعدام على جرائم شنيعة معينة        

، متنع منعاً صرحياً تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق األشخاص الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة               )٧٦٥٩اجلمهوري رقم   
وقت ارتكاب اجلرمية، فإن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء حاالت األطفال، أي األشخاص دون الثامنة عشرة،                 

 .ين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام دون التأكد من سنهم بشكل قطعيالذ

كمـا تالحظ اللجنة بقلق القصور يف نظام اإلبالغ عن املواليد واملواليد املوتى وذلك بسبب عدم توفر                  -١٢٨
 . إمكانية الوصول إىل سجالت األحوال املدنية إال بقدر حمدود

ها من املواد ذات الصلة من االتفاقية، حتث الدولة الطرف على  وغري ٦إذ تشري إىل املادة      إن اللجنة،  -١٢٩
بـذل ما يف وسعها من جهد لتعزيز محاية حق مجيع األطفال يف احلياة والبقاء والنمو، وذلك عن طريق مجلة                    
وسائل من بينها اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة حاالت إعدام األطفال خارج نطاق القضاء، والتحقيق على حنو         

 .امل يف مجيع حاالت اإلعدام املزعومة، وحماكمة املسؤولني عنهاش

كمـا حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية ملنع تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق                 -١٣٠
األطفال وإبدال أحكام اإلعدام الصادرة بشأهنم بعقوبات تتماشى مع أحكام االتفاقية وقواعد األمم املتحدة              

وينبغي للدولة ). ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة ) (قواعد بيجني(موذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث الن
الطرف أيضاً أن تتخذ على الفور تدابري تشريعية وغريها من التدابري إلجبار السلطات، مثل الشرطة واملدعني    
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إلدالء أمام احملاكم باألدلة اليت تبني بدقة سن العامني وحمامي الدفاع والقضاة واألخصائيني االجتماعيني، على ا
الشـخص املتهم، أو إذا تعذر القيام بذلك، أن جتعل الشك لصاحل املتهم، حىت ال حيكم على أشخاص دون                   

 .الثامنة عشرة باإلعدام أو بعقوبة أخرى تطبق على الكبار

، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسهيل وفيما يتعلق باإلبالغ عن وفيات الُرضع وحاالت املواليد املوتى -١٣١
 .الوصول إىل سجالت األحوال املدنية، وال سيما يف املناطق النائية من البلد

 حترام آراء الطفلا

تالحظ اللجنة أن بعض القوانني والقواعد واللوائح التنظيمية الداخلية للدولة الطرف تنص صراحة على               -١٣٢
إلجراءات القضائية واإلدارية، وأن الدولة الطرف تشجع على مشاركة         احـترام مـبدأ رضاء الطفل وآرائه يف ا        

ورغم هذه . وجمالس الطالب) ٨٠٤٤املرسوم اجلمهوري رقم (األطفال جبملة وسائل منها الربملان الوطين للشباب 
زال حمدوداً يف   اخلطوات اإلجيابية، فإن اللجنة تعترب أن حق األطفال يف املشاركة ويف التعبري عن آرائهم حبرية ال ي                

 .الدولة الطرف، وذلك ألسباب منها املواقف التقليدية السائدة يف اجملتمع

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي١٢يف ضوء أحكام املادة و -١٣٣

أن تضـاعف جهودهـا لتعزيز احترام آراء الطفل داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات               )أ( 
ل مشـاركتهم النشطة يف مجيع املسائل اليت هتمهم، وذلك بوسائل منها جمالس وحمافل      األخـرى، وأن تسـه    

 وبرملانات األطفال والشباب، مع توجيه اهتمام خاص للفئات الضعيفة من األطفال؛ 

أن تنظم محالت لزيادة الوعي حبق األطفال يف أن يستمع إىل آرائهم ويف املشاركة، وذلك عن  )ب( 
ال واآلباء واجلهات اليت تقدم هلم الرعاية واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم على              طريق تشجيع األطف  

 .حتديد وتعزيز الفرص اليت ميكن من خالهلا لألطفال التأثري يف القضايا اليت هتمهم

، "١٦٣ي باتا بانتا "اهلاتفي ملساعدة األطفال تالحظ اللجنة مع التقدير األنشطة املضطلع هبا يف إطار اخلطو -١٣٤
غري أن  . الـذي ميثل وسيلة هامة متكن األطفال من اإلعراب عن شواغلهم وآرائهم والتماس املساعدة واملشورة              

اللجنة تشعر بالقلق ألن هذا اخلط اهلاتفي متاح لألطفال الذين يقيمون يف منطقة العاصمة فقط، وألن عدم توفر                  
 . املناطق الريفية من البلدالتمويل األساسي حيول دون توسيع نطاقه ليشمل 

" ١٦٣بانتاي باتا   "وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم توسيع نطاق اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال              -١٣٥
وذلـك بـأن يصبح هذا اخلط متاحاً على النطاق الوطين ودون رسوم، وأن حيصل على املوارد البشرية والتقنية                   

 بأن تدرج يف الطرف الدولة هبذا اخلط اهلاتفي، توصي اللجنة األطفالعة وعي وفيما يتعلق بإشا. واملالـية الكافية 
 .  معلومات تتعلق هبذا اخلطاألطفالبراجمها ذات الصلة ب
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  احلقوق واحلريات املدنية -٣

 تسجيل املواليد

الدولة الطرف يف   بينما تالحظ اللجنة الزيادة املقدرة يف معدل تسجيل املواليد، والتدابري املتخذة من قبل               -١٣٦
هـذا الصدد، مبا يف ذلك املشروع املتعلق باألطفال غري املسجلني الذي جيري تنفيذه بالتعاون مع اخلطة الدولية                  

 يف الوقت املناسب، األطفالومكتـب اإلحصاءات الوطين، فإهنا تظل قلقة إزاء الصعوبات اليت تواجه يف تسجيل        
 األطفالعات األقليات الدينية أو األقليات األخرى أو السكان األصليني و الذين ينتمون إىل جممواألطفالوال سيما 

الذيـن يقيمون يف املناطق النائية من البلد، كما تشعر اللجنة بالقلق ألن خدمة تسجيل املواليد ال تقدم جماناً وال                    
رب اللجنة عن قلقها أيضاً وتع. ميكن جلميع اآلباء يف خمتلف مناطق الدولة الطرف احلصول عليها على قدم املساواة

 .إزاء تقليد شهادات الوالدة

 يف ١٠٠ جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية متتعاً كامالً، وبلوغ معدل األطفالبغية ضمان متتع و -١٣٧
 مبضاعفة جهودها إلنشاء نظام فعال لتسجيل املواليد تقدم الطرف الدولةاملائة يف تسجيل املواليد، توصي اللجنة 

 بأكمله، مبا يف ذلك عن طريق استخدام الوحدات الطرف الدولةيه اخلدمات جماناً يف كافة املراحل ويغطي إقليم ف
 الدولةوتطلب اللجنة إىل    . املتـنقلة لتسجيل املواليد استخداماً أكثر فعالية لبلوغ املناطق النائية داخل إقليمها           

ملبكر خلدمة تسجيل املواليد لآلباء الذين ينجبون أطفاالً         أن توجه اهتماماً خاصاً إىل تيسري الوصول ا        الطـرف 
 .خارج إطار رباط الزوجية واآلباء املنتمني إىل األقليات الدينية أو األقليات األخرى أو السكان األصليني

 حبمالت توعية ترمي إىل تغيري املواقف العامة وحتسيس اآلباء الطرف الدولةوتوصي اللجنة بأن تقوم  -١٣٨
. دات ومستشفيات التوليد والقابالت واملولدات التقليديات بغية زيادة معدل تسجيل املواليد يف البلد      وعـيا 

 بأن تكثف تعاوهنا يف هذا الصدد مع الوكاالت الدولية الطرف الدولةوباإلضـافة إىل ذلـك، توصي اللجنة   
ة ملكافحة تقليد شهادات الوالدة      باختاذ تدابري فعال   الطرف الدولةوتوصي اللجنة   . واملؤسسات غري احلكومية  

وذلك بوسائل منها إسناد مهمة رصد تنفيذ األحكام ذات الصلة وتسجيل مجيع حاالت تقليد شهادات امليالد 
 أيضاً بأن تبدأ يف تنفيذ      الطرف الدولةوتوصي اللجنة   . هليئة حكومية مثل وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية      

لصعيد احمللي، بشأن حق الطفل يف أن حيصل على هوية عند الوالدة وأن يترعرع محلة إعالمية، وال سيما على ا
 . يف بيئة أسرية

 االسم واجلنسية واهلوية

فيما يتعلق بالعدد املرتفع للفلبينيني العاملني يف اخلارج، تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء حالة أطفال العمال  -١٣٩
 حيرمون، نتيجة لعدم تسجيلهم، من حقهم       األطفالذلك أن هؤالء    . اخلارجالفلبينيني املهاجرين الذين يولدون يف      

 . يف احلصول على اسم وجنسية وهوية، كما حيرمون أيضاً من حقهم يف اخلدمات األساسية

 بأن تشجع اآلباء، بصرف النظر عن حمل إقامتهم، على تسجيل أطفاهلم الطرف الدولةوتوصي اللجنة  -١٤٠
 غري ألطفال بأن تضمن لالطرف الدولةكما توصي اللجنة . ارج، وأن تساعدهم يف ذلكالذين يولدون يف اخل

املسـجلني الذين ال حيملون وثائق رمسية احلصول على اخلدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم، ريثما يتم                
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ضرورة  بتوعية اآلباء ب   الطرف الدولةوباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة      . تسـجيلهم عـلى النحو الواجب     
 .تسجيل املواليد، وما يتسم به ذلك من أمهية

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

 والشباب  األطفالتالحـظ اللجـنة أن دستور الفلبني حيظر التعذيب وأن أحكام القانون املتعلق برعاية                -١٤١
محاية األطفال من التعذيب وإساءة املعاملة، وجترب مجيع املستشفيات         تنص على   ) ٦٠٣املرسـوم الرئاسـي رقم      (

واملستوصـفات واملؤسسـات ذات الصـلة واألطباء اخلواص على تقدمي تقارير خطية عن مجيع احلاالت املتعلقة        
تعذيب غري أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء عدد التقارير املتعلقة حباالت      .  وإساءة معاملتهم  األطفـال بتعذيـب   
وتكرر اللجنة توصيتها   .  احملتجزين باألطفال ومعاملتهم معاملة ال إنسانية ومهينة، وال سيما فيما يتعلق           األطفـال 

السـابقة بشأن حظر وجترمي التعذيب مبوجب القانون، وترى أن التشريع القائم ال يوفر لألطفال درجة كافية من   
 . احلماية من التعذيب واملعاملة السيئة

ـ  -١٤٢ يما يتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، حتث               وف
 على إعادة النظر يف تشريعها كيما تضمن لألطفال محاية أفضل من التعذيب واملعاملة الطرف الدولةاللجـنة  

وتوصي . عذيب مبوجب القانون  السـيئة داخـل األسرة ويف مجيع املؤسسات العامة واخلاصة، وعلى جترمي الت            
 بأن حتقق يف مجيع احلاالت املتعلقة بتعذيب األطفال وإساءة معاملتهم، وأن حتاكم الطـرف  الدولـة اللجـنة  

وينبغي . املسؤولني عنها، وأن تضمن عدم إيذاء الطفل يف إطار اإلجراءات القانونية ومحاية حرمة حياته اخلاصة
األطفال احلصول على اخلدمات املالئمة فيما يتعلق بالرعاية والتعايف         للدولـة الطرف أن تضمن للضحايا من        

 بأن تواصل جهودها يف جمال تدريب املهنيني العاملني مع الطرف الدولةوتوصي اللجنة . وإعـادة االندمـاج  
والقضاة األطفال ومن أجلهم، مبن فيهم املدرسون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني واجلهات املقدمة للرعاية 

 . واملوظفون الصحيون، على حتديد حاالت إساءة املعاملة واإلبالغ عنها ومعاجلتها

 أن ُتضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد احلاالت اليت           الطرف الدولةوتطلب اللجنة إىل     -١٤٣
أو مهينة، /املة ال إنسانية و ومعاملتهم معاألطفالتبلَّغ هبا السلطات أو الوكاالت املختصة فيما يتصل بتعذيب 

 . وعن عدد مرتكيب هذه األفعال الذين صدرت أحكام قضائية حبقهم وعن طبيعة هذه األحكام

 العقوبة البدنية

 حلظر اللجوء إىل العقوبة البدنية يف املدارس        الطرف الدولةبيـنما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل          -١٤٤
 وذلك عن طريق تنفيذ أحكام عديدة ذات صلة، فإن انتشار ألطفالمي الرعاية لوالسجون واملؤسسات ومراكز تقد

 األطفالوتعرب اللجنة عن قلقها ألن القانون املتعلق برعاية         . ممارسـة العقوبة البدنية يف اجملتمع يثري قلقاً شديداً        
 صراحة على حظر هذا     والشباب ال ينص على حظر العقوبة البدنية، كما تعرب عن أسفها ألن القانون ال ينص              

 . النوع من العقوبة داخل األسرة

بشأن أهداف التعليم، والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة ) ٢٠٠١(١ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم  -١٤٥
، )CRC/C/111انظر الوثيقة   ( داخل األسرة ويف املدارس      األطفاليف يـوم املناقشة العامة بشأن العنف ضد         
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ديد أن العقوبة البدنية تتناىف مع أحكام االتفاقية وتتعارض مع شرط احترام كرامة الطفل، تؤكد اللجنة من ج
 الطرف الدولةوبناء عليه، توصي اللجنة .  من االتفاقية٢٨ من املادة  ٢كمـا تنص على ذلك حتديداً الفقرة        

املؤسسات اخلاصة والعامة   بأن حتظر مبوجب القانون مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف املدارس و            
 .ويف إطار نظام إدارة شؤون قضاء األحداث ونظم الرعاية البديلة

 بإجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق العقوبة البدنية يف خمتلف           الطرف الدولةوتوصـي اللجنة     -١٤٦
 تقوم بتوعية وتثقيف  بأنالطرف الدولةوعالوة على ذلك، توصي اللجنة . األمـاكن، مبا فيها البيئة األسرية 

اآلبـاء واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم، عن طريق تنفيذ محالت لتثقيف اجلمهور بشأن                
وأن تشجع على األخذ بأشكال تأديب إجيابية غري عنيفة بدالً من           " التأديب"األثر الضار لألشكال العنيفة من      

 .العقوبة البدنية

 رعاية البديلة البيئة األسرية وال-٤

 مسؤوليات الوالدين

خبصوص مسؤوليات الوالدين عن تربية الطفل وتنشئته، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال  -١٤٧
 .الفلبينيني الذين يعيشون يف أسر غري مستقرة بسبب عمل أحد الوالدين على األقل يف اخلارج

 سياسات العمالة يف اخلارج ووضع معيار أعلى حلماية وتعزيز   قانون رسم "وتدعـو اللجنة إىل تطبيق       -١٤٨
املرسوم " (رفـاه العمـال املهاجرين وأسرهم والفلبينيني الذين يواجهون احملن يف اخلارج، وألغراض أخرى             

تطبيقاً فعاالً، وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للتأكد من أن ) ٨٠٤٢اجلمهوري رقم 
عمال الفلبينيني يف اخلارج، رجاالً ونساًء، قادرون على حتمل مسؤولياهتم األبوية، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات                ال

كما توصي اللجنة   . ثنائـية مع بلدان املقصد، وتسهيل مل مشل األسر واستقرار البيئة األسرية لتربية األطفال             
خدمات االستشارة األسرية اليت تراعي ظروف الدولة الطرف بأن تستمر يف بذل جهودها الستحداث وتوفري 

 .الطفل لصاحل العمال الفلبينيني يف اخلارج وأطفاهلم

 حتصيل نفقة الطفل 

بينما تالحظ اللجنة العدد الكبري من األطفال الفلبينيني الذين يعمل أحد والديهم أو كليهما يف اخلارج،                 -١٤٩
 يف أثناء اهلجرة، واحلاالت اليت مل تثبت فيها األبوة، فإهنا تشعر            وعدد األطفال الفلبينيني الذين يولدون يف اخلارج      

ويساور اللجنة قلق إزاء ضعف تنفيذ القوانني       . بالقلق ألن الدولة الطرف مل تؤّمن مبا يكفي حتصيل النفقة عملياً          
ة واالستغالل  احمللـية، مـثل األحكام ذات الصلة من قانون األسرة، وقانون احلماية اخلاصة لألطفال من اإلساء               

التنفيذ الفعلي وتشعر اللجنة، إضافة إىل ذلك، بالقلق إزاء سري     . والتميـيز، وإنفاذ قرارات احملاكم يف هذا املضمار       
 .لالتفاقات الثنائية بشأن اإلنفاذ املتبادل لألحكام املتعلقة بالنفقة، ويف بعض احلاالت إزاء عدم وجود هذه االتفاقات
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وفيما يتعلق بعمل أحد الوالدين أو      . ة الطرف بأن تؤمن عملياً حتصيل نفقة الطفل       وتوصـي اللجـنة الدول     -١٥٠
كلـيهما يف اخلـارج، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إبرام اتفاقات ثنائية بشأن اإلنفاذ املتبادل لألحكام املتعلقة                  

 .النفقةبالنفقة والنظر يف إنشاء صندوق لتأمني دفع النفقة يف حاالت اإلخفاق يف حتصيل 

 الكفالة والتبين

 اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين "ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على  -١٥١
، )٨٠٤٣املرسوم اجلمهوري رقم " (قانون التبين فيما بني البلدان"، وحتيط علماً مع التقدير بأحكام "فيما بني البلدان

وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن مشروع قانون الكفالة الذي ). ٨٥٥٢املرسوم اجلمهوري رقم " (داخليقانون التبين ال"و
وتشعر اللجنة بالقلق ألن العملية املطولة لإلعالن عن   . قدمته احلكومة ال يزال معلقاً يف جملس النواب منذ سنوات عدة  
كما تالحظ اللجنة بقلق أن التبين فيما بني  .  املؤسساتعرض الطفل للتبين يترتب عليها مكوث الطفل ملدة طويلة يف 

 .البلدان ال يستعمل كمالذ أخري 

وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل ما يف وسعها لضمان أن تتقيد مجيع حاالت التبين تقيداً تاماً  -١٥٢
 إطار مصاحل الطفل الفضلى وأن يكون   مببادئ االتفاقية وأحكامها وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة وأن تتم يف

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون الكفالة وتنفيذه على سبيل . التبين فيما بني البلدان املالذ األخري
وتوصيها بأن حتدد تلك العوامل يف عملية التبين اليت ينجم عنها مكوث األطفال يف املؤسسات ملدة . االستعجال

 . اجتماعية مالئمة-ي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للكفالء واألطفال املكفولني خدمات نفسية كما توص. طويلة

 اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء تزايد التقارير عن حاالت اإلساءة لألطفال وإمهاهلم يف الدولة الطرف وإزاء  -١٥٣
تشريعات احمللية خبصوص جترمي مجيع أشكال اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة، مبا فيها           أوجه القصور امللحوظة يف ال    

وتشعر اللجنة بأسى عميق، إضافة إىل ذلك، ملا ُيزعم من وجود حاالت اعتداء جنسي على               . االعـتداء اجلنسي  
 .األطفال يف إطار املؤسسات الدينية

اهتا احمللية من أجل جترمي مجيع أشكال اإلساءة        وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على مراجعة تشريع          -١٥٤
واإلمهال وسوء املعاملة والعنف جتاه األطفال، وتعريف هذه اجلرائم املرتكبة حبق األطفال، مبا فيها زنا احملارم،               

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملنع تعرض األطفال لالعتداء اجلنسي             . تعـريفاً واضـحاً   
ل يف إطار املؤسسات الدينية، ومحايتهم من ذلك بوسائل من بينها التحقيق يف حجم تلك االعتداءات واالستغال

وضـمان إحالة مرتكبيها إىل العدالة ومساءلة مسؤويل املؤسسات الدينية عن حاالت االعتداء اجلنسي على               
 .القُّصر واستغالهلم

الوقت املناسب وبالقدر الكايف يف مجيع حاالت       وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيقات يف          -١٥٥
االعـتداء عـلى األطفـال وممارسة العنف عليهم، مع اإلعمال الكامل حلقوق الطفل الضحية يف إجراءات                 

ضمان حصول األطفال   الدعاوى القانونية، مثل السماح بتقدمي األدلة املصوَّرة، بغية تقدمي اجلناة إىل العدالة و            
 .ساءة على املشورة الكافية واملساعدة املتعددة االختصاصات يف تعافيهم وإعادة إدماجهممن ضحايا العنف واإل
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 األطفال املودعون يف السجون مع أمهاهتم

خبصـوص األطفـال الذين يعيشون يف السجون مع أمهاهتم، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى تلقي هؤالء               -١٥٦
ا إزاء أوضاعهم املعيشية اليت يغلب أن تكون سيئة ودون          األطفـال خدمـات اجتماعية وصحية مالئمة، ال سيم        

 .املعايري الدولية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توفر ظروف معيشية وخدمات صحية يف السجن تكون                -١٥٧
  من االتفاقية، وأن يراعي أخصائيو األطفال األكفاء٢٧مالئمة لنمو الطفل يف مراحل منوه املبكرة طبقاً للمادة 

بدقة وبشكل مستقل قبل أن يتم إيداع األطفال لإلقامة مع )  من االتفاقية٣املادة (مبدأ مصاحل الطفل الفضلى 
وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر بانتظام يف الرعاية البديلة املتاحة         . أمهـاهتم احملـتجزات ويف أثناء هذه اإلقامة       

كما . ان تلبية احتياجاهتم البدنية والنفسية كما ينبغيألولئك األطفال املنفصلني عن أمهاهتم السجينات مع ضم
توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن الرعاية البديلة تسمح للطفل باحلفاظ على عالقات شخصية             

وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على التماس املساعدة يف هذا . واتصاالت مباشرة مع أمه اليت متكث يف السجن
 .من بينها اليونيسيف وغريها من هيئات األمم املتحدةالصدد من جهات 

  خدمات الصحة األساسية والرعاية -٥

 األطفال املعوقون 

ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد األطفال املعوقني وتعزيز اندماجهم يف اجملتمع  -١٥٨
ادة التأهيل اجملتمعي، لكنها تشعر بالقلق إزاء التمييز على أساس تكافؤ الفرص وذلك بوسائل منها تنفيذ برنامج إع

وتالحظ اللجنة بقلق القصور يف تنفيذ      . الفعـلي الذي يواجهه األطفال املعوقون ودورهم غري املنظور يف اجملتمع          
 عام  الصادر يف٧٢٧٧املرسوم اجلمهوري رقم " (امليثاق األعظم للمعوقني"التشريعات احمللية يف جمال اإلعاقة، مثل 

وتشعر اللجنة  . ، ال سيما على الصعيد احمللي     "قانون رعاية األطفال والشباب   "واألحكام ذات الصلة يف     ) ١٩٩٢
بـالقلق ألن العديـد من األطفال املعوقني فقراء وال يتلقون إال قدراً حمدوداً من اخلدمات االجتماعية والصحية                  

ت متجذرة خاطئة ومواقف متحيزة سائدة يف اجملتمع الفلبيين         ومما يبعث على القلق أيضاً وجود معتقدا      . والتعليمية
 .جتاه األطفال املعوقني

) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة رقم     (يف ضـوء القواعـد املوحـدة بشـأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              و -١٥٩
، توصي  )CRC/C/69(وتوصـيات اللجنة املعتمدة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني               

 :اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي

مـنع وحظر مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وضمان تكافؤ الفرص من أجل مشاركتهم                )أ( 
دة التأهيل اجملتمعي الوطين    الكاملة يف مجيع مناحي احلياة وذلك بتنفيذ التشريعات احمللية يف جمال اإلعاقة وبرنامج إعا             

 وبإدراج جوانب اإلعاقة يف مجيع الربامج ذات الصلة يف جمايل وضع السياسات والتخطيط الوطين؛
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مجع ما يكفي من البيانات اإلحصائية عن األطفال املعوقني واستعمال هذه البيانات املصنفة يف وضع                )ب( 
ع مع إيالء اعتبار خاص لألطفال املعوقني الذين يعيشون يف املناطق           السياسات والربامج لتعزيز تكافؤ الفرص يف اجملتم      

 النائية من البالد؛

الـتأكد مـن أن سياسة التعليم العام واملقررات الدراسية تعكس يف مجيع جوانبها مبدأ املشاركة                 )ج( 
عند الضرورة وضع برامج    واملسـاواة التامـتني وإدماج األطفال املعوقني يف النظام املدرسي العادي قدر اإلمكان، و             

 تعليمية خاصة مكيفة لتلبية احتياجاهتم اخلاصة؛

تـزويد األطفال املعوقني باخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة والبيئة املادية وسبل احلصول على      )د( 
 املعلومات واالتصال؛

 حقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة    تدعـيم جهودها الرامية إىل التوعية بقضايا األطفال املعوقني، مبا فيها            )ه( 
وإمكاناهتم بغية تغيري املواقف السلبية واملعتقدات اخلاطئة وأوجه التحيز السائدة ضد األطفال املعوقني وذلك بتنظيم               

 ودعم احلمالت اإلعالمية؛

ضـمان حصول املتخصصني الذين يعملون مع األطفال املعوقني وألجلهم، مثل األطباء واملوظفني              )و( 
  املساعدين واملوظفني املرتبطني هبم، على التدريب املالئم؛الطبيني

االحتاد الوطين ملنظمات املعوقني "وأنشطته والتعاون مع " اجمللس الوطين لرعاية املعوقني   "تدعيم عمل    )ز( 
 واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال اإلعاقة؛" يف الفلبني

 . من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةالتماس التعاون التقين من منظمات )ح( 

وفضـالً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال املعوقني ووضعهم             -١٦٠
 .٢٠٠٣ يف عام ٢٤٠الذي أعلن عنه يف اإلعالن الرئاسي رقم " ٢٠١٢-٢٠٠٣عقد الفلبني للمعوقني "يف سياق 

 الصحة واخلدمات الصحية

جتـد اللجـنةَ ما يشجعها يف التقدُم الذي أحرزته الدولة الطرف يف جمال الصحة واخلدمات الصحية، ال سيما                    -١٦١
خطة إصالح القطاع "وحتيط اللجنة علماً مع التقدير ب  . خبصوص التمنيع، مثل القضاء على شلل األطفال والكزاز الوليدي      

 يف املناطق الريفية تتم خارج املرافق الصحية املتخصصة وأن          ١٠صل   والدات من أ   ٨وبينما تالحظ اللجنة أن     ". الصحي
معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة ووفيات األمهات مرتفعة نسبياً، فإهنا تعرب عن قلقها العميق إزاء ضعف                 

 على القلق االنتشار احملدود     ومما يبعث . خدمات الرعاية الصحية قبل الوالدة وبعدها، ال سيما يف املناطق الريفية من البالد            
للرضاعة الطبيعية، وسوء التغذية لدى األطفال، مبا يف ذلك مشاكل نقص املغذيات الدقيقة بني أطفال املدارس بوجه عام،                  

وتعرب اللجنة يف اخلتام    . وعـدم حصول األطفال على خدمات صحية جيدة يف املناطق النائية من البالد إال بقدر حمدود               
ن احتمال أن تضر اتفاقات التجارة احلرة اليت ُيتفاوض عليها حالياً مع بلدان أخرى بإمكانية احلصول على                 عن قلقها بشأ  

 .األدوية بأمثان معقولة
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٦٢

ع خطة إصالح القطا  "اعـتماد الـتدابري التشريعية واإلدارية وتدابري املْيزنة الالزمة من أجل تنفيذ              )أ( 
تنفيذاً كامالً والتأكد من أن عملية اإلصالح جتري على أساس إيالء االعتبار األويل ملصاحل الطفل الفضلى    " الصـحي 

 والتمتع الكامل حبقوقه؛

ضمان توفر املوارد الكافية لقطاع الصحة ووضع سياسات وبرامج شاملة وتنفيذها لتحسني وضع              )ب( 
  منها؛٢٤ و٦ و٤يذاً تاماً، ال سيما املواد األطفال الصحي حبيث تنفذ االتفاقية تنف

تنفـيذ تدابري لضمان احلصول على اخلدمات والوصول إىل املرافق الصحية اجليدة يف فترة ما قبل                 )ج( 
 الـوالدة وبعدها، مبا يف ذلك برامج تدريب القابالت واملولِّدات التقليديات، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية                

 يف البالد؛

اختـاذ مجـيع الـتدابري الالزمة لتخفيض معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة ووفيات           )د( 
 األمهات؛

 تعزيـز اجلهـود اجلاريـة لتمنـيع أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات من خالل تنفيذ برامج                )ه( 
 التمنيع بفعالية؛

لوالدة، مع إدخال تعديالت باعتماد تشجيع الرضاعة الطبيعية دون سواها لفترة ستة شهور بعد ا )و( 
نظام غذائي مناسب للرضيع بعد تلك الفترة واختاذ التدابري الالزمة لتحسني وضع األطفال الغذائي بواسطة 

  وتشجيع ممارسات الرضاعة الصحية؛التثقيف

يدها يف   من مجيع أوجه املرونة اليت أُعيد تأك- يف مفاوضات اتفاقات التجارة احلرة -االستفادة  )ز( 
 يف املؤمتر بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة، املعتمداإلعالن 

الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف الدوحة، واآلليات املتاحة هلا لضمان احلصول على األدوية بأمثان 
 ألطفال واآلباء ضعفاً؛معقولة ال سيما للفقراء وأشد ا

مواصلة التعاون يف هذا الشأن مع منظمات من بينها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق  )ح( 
 .األمم املتحدة للسكان، والتماس املساعدة التقنية من هذه املنظمات

 الصحة البيئية

اليت اختذهتا الدولة الطرف، بشأن املشاكل      يساور اللجنة قلق، رغم التدابري التشريعية وغريها من التدابري           -١٦٣
وفيما يتعلق . البيئـية، مـثل تلوث اهلواء واملاء وتدهور البيئة اليت هلا عواقب وخيمة على صحة األطفال ومنوهم           

كما أن نقص املعرفة    . باحلصول على املاء املأمون وخدمات اإلصحاح، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين اإلقليمي           
 . الصحية لدى األطفال ووالديهم هو أمر يثري القلقباملمارسات
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٦٤

مواصلة تعزيز جهودها خلفض التلوث وتدهور البيئة عرب تعزيز تنفيذ القوانني البيئية احمللية،              )أ( 
" قانون اهلواء النقي  "و) ٩٠٠٣املرسوم اجلمهوري رقم    " (قـانون إدارة النفايات البيئية الصلبة     "مبـا فـيها     

 ؛)٨٧٤٩املرسوم اجلمهوري رقم (

زيادة معرفة األطفال بقضايا الصحة البيئية عرب وضع برامج تثقيفية بشأن الصحة البيئية يف               )ب( 
 املدارس؛

اختـاذ تدابـري فعالـة لزيادة فرص احلصول على املاء الصاحل للشرب والوصول إىل مرافق                 )ج( 
 .ناطق النائية من البالد، والتوعية مبتطلبات الصحة بني األطفال ووالديهماإلصحاح، ال سيما يف امل

 صحة املراهقني

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني صحة املراهقني، مبا يف ذلك عرب تنفيذ  -١٦٥
نة السكان وصندوق األمم املتحدة     برنامج الصحة اإلجنابية ومشروع مشترك بشأن صحة املراهقني بالتعاون مع جل          

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار تعاطي الكحول والتبغ واملخدرات بني املراهقني، واحلمل املبكر، وقلة              . للسكان
فـرص تلقي املراهقني املشورة يف جمال الصحة اإلجنابية واملعلومات الدقيقة واملوضوعية عن منع احلمل على سبيل    

كما تشاطر اللجنة . ث على القلق عدم وجود تشريعات حتدد سناً دنيا لشراء الكحول واستهالكهاومما يبع. املثال
 .الدولة الطرف قلقها بشأن قلة التدابري ملنع االنتحار بني املراهقني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٦٦

ج الصحة اإلجنابية، ووضع تنفيذ السياسات واخلطط الوطنية بشأن صحة املراهقني، مثل برنام )أ( 
) ٢٠٠٣(٤سياسـات وخطط جديدة لتغطية مجيـع جماالت صحة املراهقني، مع مراعاة التعليق العـام رقم 

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم؛

ضـمان تلقي املراهقني للمشورة يف جمال الصحة اإلجنابية وإمداد مجيع املراهقني باملعلومات              )ب( 
 دمات بغرض منع محل املراهقات وحاالت اإلجهاض املرتبطة به؛الدقيقة واملوضوعية وباخل

اإليدز، /تعزيز التثقيف الرمسي وغري الرمسي فيما يتصل باجلنس، وفريوس نقص املناعة البشرية )ج( 
 واألمراض املنقولة جنسياً، وتنظيم األسرة؛

  دنيا لشراء الكحول واستهالكها؛ قانونيةحتديد سن )د( 

 عاطي الكحول واملخدرات والتبغ؛العواقب الوخيمة لتاهقني باملعلومات عن إمداد املر  )ه( 

 حنو يراعي   على مكـيفة تكـون   توفـري خدمـات مناسـبة يف جمـال الصـحة النفسـية               )و( 
 املراهقني؛احتياجات 
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 وبرنامج األمم املتحدة     منظمة الصحة العاملية    منظمات من بينها   معالتقين  الـتماس التعاون     )ز( 
 .األمم املتحدة للسكانملكافحة اإليدز وصندوق املشترك 

 اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري

ترحب بشىت اجلهود   و يف البالد    ةعدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري     التدين النسيب مل  تالحـظ اللجنة     -١٦٧
 مبا يف ذلك من خالل تنفيذ       اإليدز وخفضه، /ةاملبذولة ملعاجلة مسألة الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشري         

الربنامج "، وإنشاء   ١٩٩٨املعتمد يف عام    ) ٨٥٠٤رقم  املرسوم اجلمهوري    ("قانون الوقاية من اإليدز ومكافحته    "
 اإلصابة بعدوى   يئ ظروف  هت خماطر، لكنها قلقة إزاء وجود      ١٩٩٨ يف عام    "الوطين للوقاية من اإليدز ومكافحته    
تالحظ اللجنة أن قانون الوقاية من اإليدز ومكافحته        بينما  و. جلنسشتغلني با ملالفـريوس، مثل العدد الكبري من ا      

اإليدز يف املدارس، فإهنا تعرب عن قلقها  /ةة عن فريوس نقص املناعة البشري     مليضـمن احلصول على معلومات كا     
 .قلة الوعي بذلك لدى املراهقنيإزاء 

اإليدز وحقوق  /ريوس نقص املناعة البشرية   بشأن ف ) ٢٠٠٣(٣ويف ضـوء تعلـيق اللجنة العام رقم          -١٦٨
 اإليدز وحقـوق اإلنسـان   /الطفـل واملبـادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفيـروس نقص املناعـة البشرية         

)E/CN.4/1997/37(توصي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار يف ما يلي ،: 

 ؛عالجه وه قصد الوقاية منتعزيز جهودها لتنفيذ قانون الوقاية من اإليدز ومكافحته )أ( 

وذلك ،  بهاإليدز واملتأثرين   /ةاألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     ضد  منع التمييز    )ب( 
، وحترمي أي شكل من     ١٩٩٨ لعام   "القانون الفلبيين للوقاية من اإليدز ومكافحته     "مثالً تنفيذ   بوسـائل منها    

 على اخلدمات االجتماعية والصحية املالئمة؛ األطفال ية حصولأشكال التمييز، وضمان إمكان

يف املدارس،   اإليدز/ةإمداد املراهقني مبعلومات دقيقة وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشري          )ج( 
 مبا يف ذلك استعمال الرفاالت؛

تراعي مصلحة الطفل بشأن فريوس نقص املناعة       سرية  ضـمان احلصـول عـلى مشـورة          )د( 
 بناء على طلب الطفل؛وفقة الوالدين اإليدز دون موا/ةالبشري

 .منظمات من بينها برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدزالتماس املساعدة التقنية من   )ه( 

 مستوى املعيشة

لفقر والتفاوت  احلد الوطين ل  قلق العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون يف أسر دون           بتالحـظ اللجنة     -١٦٩
الفقراء فيما  بقلق بالغ إزاء الصعوبات اليت يواجهها األطفال        اللجنة  وتشعر  .  بني خمتلف املناطق   الكـبري يف الثروة   

ساور اللجنة قلق أيضاً يو. التمتع حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلقي اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليمب يتعلق
دون بىن بثالً يف أحياء حضرية فقرية ومستقطنات  يف الدولة الطرف واألسر اليت تعيش مةسكان السيئإزاء حالة اإل

 .مالئمةأساسية 
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 لرفع  الالزمةهوداجل  تعجل ببذل  من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن       ٢٧وطـبقاً للمادة     -١٧٠
التنمية حتقيق  منها تنفيذ استراتيجية للحد من الفقر و      بوسائل  مستوى معيشة سكان الريف واحلضر الفقراء،       

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبذل املزيد من اجلهود لتوفري       . تمعـية، مبا يف ذلك مشاركة األطفال      اجمل
كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن        . املسـاعدة والدعـم املاديني لألطفال واألسر احملرومة اقتصادياً        

 .لتعليم والسكن الالئقبإمكان األطفال الفقراء احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية وا

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

 التعليم

حتـيط اللجـنة علماً جبهود الدولة الطرف لتحسني مستوى التعليم وأهدافه، مبا يف ذلك تطبيق املنهج                  -١٧١
ج عمل التعليم   برنام"الدراسـي اجلديـد للمدارس االبتدائية والثانوية، واملنهج اخلاص مبرحلة الطفولة املبكرة، و            

ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية، تظل اللجنة . ، بالتعاون مع اليونيسيف"نظام التعليم املالئم لألطفال "، و "للجمـيع 
قلقة للغاية بشأن استمرار وجود َبلْدات غري قادرة على توفري التعليم االبتدائي لألطفال، ووجود العديد من فئات         

لفقراء، واألطفال املعوقني، واألطفال العاملني، واألطفال الذين خيوضون        األطفـال املستضـعفة، مثل األطفال ا      
اإليدز، /نزاعات مسلحة، وأطفال السكان األصليني، واألطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية            

قلق ألن التكاليف   وتشعر اللجنة بال  . وأطفـال الشـوارع، الذيـن ال حيظون باملساواة يف تلقي التعليم االبتدائي            
املدرسـية، مـثل تكاليف الوجبات الغذائية، والنقل، والزي املدرسي واللوازم املدرسية، متثل حواجز مالية أمام                

ومما يبعث على قلق بالغ املعدل املرتفع       . العديد من األطفال من أسر فقرية وحترمهم من التعلم على قدم املساواة           
كما تالحظ  . لة االبتدائية وكذلك معدالت التسّرب املرتفعة يف املرحلة الثانوية        من األطفال الذين ال يتّمون املرح     

 .اللجنة العدد القليل من األطفال الذين يتلقون التعليم قبل املدرسي يف مرحلة الطفولة املبكرة

ألصليني وجتـد اللجنةَ ما يشجعها يف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتشجيع استخدام لغات السكان ا     -١٧٢
وتشعر اللجنة  . ضمن مشاريع أخرى  " مشروع اللغة املشتركة  "واألقليات واللغات احمللية يف جمال التعليم يف إطار         

بالقلق إزاء قلة املرافق املدرسية، ال سيما يف البلدات النائية، مبا يف ذلك قلة عدد مقاعد الدراسة والكتب املدرسية 
اللجنة مرة أخرى عن قلقها بشأن معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي املنخفض وتعرب . وغريها من اللوازم املدرسية

وتالحظ اللجنة . وألن األطفال الذين يعيشون يف البلدات النائية ال يتلقون التعليم الثانوي إال يف حدود ضيقة جداً
قت املخصص للمهام   مـع الـتقدير أن الدولة الطرف قد بذلت جهوداً مكثفة لتحسني نوعية التعليم بزيادة الو               

كما ترحب اللجنة بانتشار وحتسن تدريب املعلمني قبل        . وأسـاليب التدريس اليت تشجع األطفال على املشاركة       
 .كما تنوه باحملاوالت الرامية إىل رصد نوعية التعليم وتقييمه بانتظام. التحاقهم باخلدمة ويف أثنائها

بشأن أهداف التعليم، توصي ) ٢٠٠١(١تعليق العام رقم  من االتفاقية وال٢٩ و٢٨ويف ضوء املادتني  -١٧٣
 :اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية ملا يلي

زيـادة اعتمادات امليزانية واإلعانات احلكومية وبرامج املساعدة ألطفال األسر ذات الدخل      )أ( 
 يع املراحل الدراسية؛املنخفض لضمان تلقيهم التعليم على قدم املساواة يف مج
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التعجيل باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تلقي اجلميع التعليم االبتدائي جماناً وإيالء اهتمام  )ب( 
خاص لفرص االلتحاق باملدارس يف البلدات النائية والحتياجات األطفال الذين ينتمون إىل فئات مستضعفة،              

وأطفال السكان األصليني، واألطفال العاملني، واألطفال الذين       مـثل األطفـال الفقراء، واألطفال املعوقني،        
اإليدز، وأطفال /خيوضـون نـزاعات مسـلحة، واألطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية            

 الشوارع، من أجل إعمال حقهم يف التعليم؛

 والثانوية؛اعتماد تدابري فعالة خلفض معدل التسّرب يف املدارس االبتدائية  )ج( 

متكني كل طفل من تلقي التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وتيسري ذلك لألسر الفقرية وتوعية  )د( 
 اآلباء مبزايا التعليم قبل املرحلة االبتدائية وإتاحة فرص التعلم يف مراحل مبكرة؛

يدة، وإعداد  وضع البىن األساسية لنظام التعليم وتطويرها ببناء مدارس وفصول دراسية جد            )ه( 
كتب مدرسية وغريها من اللوازم املدرسية، وتعزيز تدريب املعلمني، واعتماد أساليب تعليمية مبتكرة وتفاعلية 

 مكيفة حسب احتياجات األطفال الذين هلم استعدادات خمتلفة؛

 مساواة أطفال السكان األصليني واألطفال الذين ينتمون إىل جمموعات أقليات يف تلقي تعليم )و( 
جـيد حيترم أمناطهم الثقافية املختلفة ويستعمل اللغات األصلية ولغات األقليات يف التعليم بواسطة مشروع               

 اللغة املشتركة ضمن مجلة مشاريع أخرى؛

مواصلة جهودها لتوفري املزيد من مرافق التعليم غري الرمسي والتدريب املهين، مبا فيها لفائدة               )ز( 
 تعليم االبتدائي والثانوي؛األطفال الذين مل يكملوا ال

مواصلة جهودها خلفض عدد األطفال الذين يتوقفون عن الدراسة وزيادة عدد األطفال الذين  )ح( 
 يكملون التعليم الثانوي؛

إنشـاء مدارس مهنية تِعد األطفال يف املدرسة بشكل منهجي لتلبية احتياجات سوق العمل               )ط( 
 وحتمل املسؤوليات املدنية؛

  حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية؛إدراج )ي( 

الـتعاون مع منظمات مثل اليونسكو واليونيسيف واملنظمات غري احلكومية من أجل حتسني              )ك( 
 قطاع التعليم؛

 .مواصلة توسيع نطاق تدريب املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة ويف أثنائها )ل( 

 الثقافيةاألنشطة الترفيهية والتروحيية و

رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعداد أنشطة رياضية وثقافية وتنظيمها لفائدة األطفال، فإن اللجنة  -١٧٤
وتشعر . تالحظ بقلق قلة األنشطة واملرافق التروحيية والثقافية املعدة لألطفال والتباين بني البلدات يف هذا الصدد              
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فئات األطفال، مثل األطفال غري امللتحقني بالتعليم االبتدائي، واألطفال         اللجـنة بـالقلق إزاء وجود العديد من         
العـاملني، وأطفال الشوارع، الذين ليس هلم حق التمتع على قدم املساواة بالراحة والترفيه وال باللعب والرياضة                 

 .واألنشطة الثقافية

ذل مجيع اجلهود الالزمة حلماية حق  من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بب  ٣١ويف ضوء املادة     -١٧٥
كما توصيها بتدعيم جهودها لتعزيز حق الطفل يف        . الطفـل يف الراحة والترفيه واألنشطة الثقافية والتروحيية       

وتطلب ختصيص موارد بشرية ومالية كافية إلعمال هذا احلق وإيالء          . اللعب وتوفري مرافق األلعاب اإلبداعية    
ملستضعفة، مثل األطفال الذين يوجدون خارج النظام املدرسي، واألطفال         اهـتمام خـاص لفئات األطفال ا      

 .العاملني، وأطفال الشوارع

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال الالجئون

عـلى الرغم من النظر يف مسألة معاملة األطفال الالجئني وإعمال حقوقهم، قد مت يف ضوء القوانني املنطبقة                    -١٧٦
 الفلبني، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات حملية تتناول االحتياجات اخلاصة              بصورة عامة على أطفال   

 بشأن احلماية اخلاصة لألطفال من      ٧٦١٠وتالحظ اللجنة أن أحكام القانون رقم       . لألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني   
 .ألطفال يف حاالت النـزاعات املسلحةاالعتداء واالستغالل والتمييز، املتعلقة حباالت الطوارئ، تقتصر على ا

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإصدار قوانني وأنظمة إدارية حمددة للتصدي الحتياجات األطفال         و -١٧٧
ملتمسـي الـلجوء والالجـئني وإتاحة إجراءات خاصة لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن أسرهم من                

صي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمم         ويف هذا الصدد، تو   . ملتمسي اللجوء والالجئني  
 .املتحدة السامية لشؤون الالجئني

 األطفال يف النـزاعات املسلحة

، على الربوتوكول االختياري التفاقية     ٢٠٠٣أغسطس  /ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف آب        -١٧٨
سلحة، وجعل احلد األدىن لسن جتنيد األطفال يف القوات         حقوق الطفل املتعلقة بإشراك األطفال يف النـزاعات امل       

كما حتيط اللجنة علماً، مع االرتياح، باعتماد       .  عاماً، باستثناء جتنيدهم ألغراض التدريب     ١٨املسـلحة الوطنية    
 الذي يعزز إنقاذ) ٢٠٠١ لعام  ٥٦األمر الرئاسي التنفيذي رقم     (إطار برناجمي شامل لألطفال يف النـزاع املسلح        

وعلى الرغم من هذه    . األطفـال املشـتركني يف النـزاعات املسلحة وتأمني تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع            
 اخلطـوات اإلجيابـية اليت اختذهتا الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء جتنيد األطفال الصغار الذين                  

رد املسلحة، مثل اجليش الشعيب اجلديد وجبهة مورو         عاماً من قبل حركات التم     ١١ال تـتجاوز أعمارهم أحياناً      
 . للتحرير اإلسالمي وجمموعة أبو سياف، للعمل كمقاتلني أو خمربين أو حراس أو طهاة أو عمال متريض

ويساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف ال تستطيع توفري خدمات العالج البدين والنفسي وإعادة اإلدماج                -١٧٩
ئك األطفال اجلنود الذين يتم إلقاء القبض عليهم، دون أن تصل هذه اخلدمات قط إىل أغلبية                االجتماعي إال ألول  
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وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار تشريد         . األطفال املشتركني يف النـزاع املسلح أو املتأثرين به       
اعية والصحية والتعليم وقبل كل شيء إىل األطفال واإلمكانية احملدودة املتاحة أمامهم للوصول إىل اخلدمات االجتم
وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق . التنمية، وذلك بسبب اآلثار السلبية املترتبة على النـزاع املسلح الداخلي

إزاء أثر النـزاع املسلح الداخلي على األطفال الذين ال يشتركون يف األعمال احلربية، وال سيما األطفال املسلمني 
 .ن يعيشون يف منطقة مينداناوالذي

تذكِّـر اللجـنة بـأن الدولة الطرف قد تعهدت باحترام وضمان مجيع احلقوق املنصوص عليها يف                 و -١٨٠
 وغريمها من   ٣٩ و ٣٨ويف ضوء أحكام املادتني     . االتفاقـية جلميع األطفال داخل واليتها ويف مجيع األوقات        

لدولة الطرف على مواصلة جهدها من أجل إحالل السالم مع          املـواد ذات الصلة يف االتفاقية، حتث اللجنة ا        
حركات املتمردين املسلحة بغية حثها على التوقف فوراً عن جتنيد وإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود      . وضـمان محايـة مجيع األطفال الذين أُشركوا يف النـزاع املسلح          
كني يف النـزاع املسلح أو الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسببه، باملساعدة املناسبة واملشورة             األطفال املشتر 

الطبـية لـتأمني تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وذلك بالتعاون مع منظمات وطنية وغري                 
الطرف بتزويد اجملندات من    وتوصي اللجنة الدولة    . حكومية دولية ووكاالت األمم املتحدة، مثل اليونيسيف      

 .األطفال خبدمات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج اليت تراعي وضعهن كإناث

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املبادئ التوجيهية للقوات املسلحة               -١٨١
األطفال الذين يتم إلقاء القبض     الفلبينـية بشـأن معاملة األطفال يف النـزاع املسلح وضمان إطالق سراح             

علـيهم ويودعون رهن االحتجاز العسكري، وذلك خالل احلدود الزمنية املنصوص عليها وتزويد األطفال              
وفيما يتعلق باألطفال املشردين واألطفال الذين يعيشون يف . خبدمات العالج الطيب املناسب وإعالمهم حبقوقهم

طرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان وصوهلم إىل اخلدمات األساسية، مبا مناطق النـزاع، حتث اللجنة الدولة ال
وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان متكني . يف ذلك اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم والتنمية

نسان على قدم مجيع األطفال الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة بالعمليات احلربية املسلحة من التمتع حبقوق اإل    
 .املساواة دون أي متييز

 االستغالل االقتصادي

 على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام       ١٩٩٨يونيه  /ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف حزيران        -١٨٢
بشأن حظر أسوأ أشكال    ١٩٩٩بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واتفاقية عام        ) ١٣٨االتفاقـية رقم     (١٩٧٣

وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح جبهود      . ٢٠٠٠نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   )١٨٢االتفاقية رقم   (،  عمـل األطفال  
الدولـة الطـرف ملكافحة عمل األطفال، وذلك من خالل تنفيذ برنامج وطين ملكافحة عمل األطفال، وتطبيق                 

امج املعنية بعمل األطفال على   القواعـد الشـاملة الـيت يتم مبوجبها تنفيذ قانون العمل، وإنشاء جلان لتنفيذ الرب              
وعلى الرغم . املستوى احمللي، والتعاون املثمر مع منظمة العمل الدولية وبرناجمها الدويل للقضاء على عمل األطفال

 مليون طفل   ٣,٧(من هذه اجلهود اإلجيابية، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبري من األطفال العاملني                
ويساور اللجنة قلق إزاء املواقف واملمارسات التقليدية حيال عمل األطفال وضعف إنفاذ .  الطرفيف الدولة) عامل

 .قوانني العمل
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٨٣

أن تنفذ بفعالية قوانني العمل الداخلية والربنامج الوطين ملكافحة عمل األطفال وكذلك براجمه  )أ( 
قضاء على عمل األطفال يف صناعة التبغ، وضمان مشاركة األطفال العمال يف           الفرعـية؛ مـثل مشـروع ال      

 املناقشات اجلارية إلجياد حل هلذه املشكلة؛

أن جتـري حتسـينات عـلى نظام تفتيش العمل بغية ضمان أن تكون األعمال اليت يقوم هبا          )ب( 
ام من رصد ممارسة استخدام األطفال يف       األطفال أعماالً خفيفة وغري استغاللية وال سيما من خالل متكني النظ          

 اخلدمة املرتلية واملزارع، واإلبالغ عنها؛

 أن تزود األطفال العاملني سابقاً بالعالج املناسب وفرص التعليم املناسبة؛ )ج( 

أن تواصل التماس املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية والربنامج الدويل للقضاء على              )د( 
 .عمل األطفال

 عاطي املخدرات واملواد املخدرةت

تالحـظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف مكافحة االجتار باملخدرات واملواد املخدرة، وذلك                -١٨٤
، وزيادة عدد )٩١٦٥املرسوم اجلمهوري، رقم     (٢٠٠٢بوسائل منها تنفيذ قانون املخدرات اخلطرة الشامل لعام         

يف اجملتمع املقدمة إىل األطفال، إال أهنا تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار جتارة             خدمـات العـالج وإعـادة اإلدماج        
وتشاطر اللجنة الدولة الطرف    . املخـدرات على نطاق واسع يف الفلبني، وأثرها السليب على األطفال واملراهقني           

. مغ واستنشاق احملاليلقلقها إزاء كثرة حاالت تعاطي أطفال الشوارع للمخدرات واملواد املخدرة، مبا يف ذلك الص
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة قلق ألن األطفال الذين يسعون، طوعاً، إىل التماس العالج يف مراكز الشفاء من                  
تعاطي املخدرات وإعادة اإلدماج غالباً ما يطلب منهم دفع رسوم مقابل العالج، مما يؤدي إىل صعوبات ال ميكن                  

 .ا، وبالتايل إىل حرماهنم من احلصول على خدمات العالج وإعادة اإلدماجلألطفال حمدودي اإلمكانيات جتاوزه

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها من أجل -١٨٥

مكافحـة تعاطي املخدرات واملواد املخدرة يف صفوف األطفال واملراهقني وذلك من خالل التنفيذ               )أ( 
  وضمان اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة؛٢٠٠٢لشامل لعام الفعال لقانون مكافحة املخدرات اخلطرة ا

تـزويد األطفـال واملـراهقني مبعلومات دقيقة وموضوعية عن استخدام املخدرات واملواد              )ب( 
املخدرة، مبا يف ذلك املخدرات القوية واستنشاق الصمغ واحملاليل، وذلك من خالل تنفيذ برامج مدرسية عامة 

 اية األطفال من اإلعالم املضلّل والنماذج املؤذية؛ومحالت إعالمية، ومح

تطوير خدمات جمانية يسهل الوصول إليها للعالج من تعاطي املخدرات، وخدمات اجتماعية             )ج( 
 إعادة اإلدماج االجتماعي لصاحل األطفال الذين يقعون ضحية لتعاطي املخدرات واملواد املخدرة؛
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اج يف اجملتمع، خاصة أطفال الشوارع الذين يتعاطون        وضـع بـرامج للعالج وإعادة اإلدم       )د( 
 املخدرات، مبا يف ذلك استنشاق الصمغ واحملاليل، والتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال؛

ختصـيص مـا يكفـي من األموال يف امليزانية للمراكز املوجودة املعنية بالشفاء من تعاطي                  )ه( 
 املخدرات، وإعادة اإلدماج؛

الـتماس املساعدة التقنية من منظمات منها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية              )و( 
 .ومنظمة الصحة العاملية

 أطفال الشوارع

تعـرب اللجـنة مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون يف الشوارع                   -١٨٦
لعنف واالعتداء، مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل اجلنسيان،        وتعرضـهم بصـفة خاصـة ألشكال متنوعة من ا         

وتالحظ اللجنة عدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة هذا         . واالسـتغالل االقتصادي وتعاطي املخدرات    
وتؤكد اللجنة على أن عمليات إلقاء القبض على أطفال         . الوضـع ومحايـة األطفال الذين يعيشون يف الشوارع        

ورغم اجلهود اليت   . ع واحتجازهم بصورة غري قانونية، تشكل انتهاكات خطرية ألحكام ومبادئ االتفاقية          الشوار
تـبذهلا الدولة الطرف وال سيما العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة مع أطفال الشوارع ومن أجلهم، مثل           

عدم قدرة أطفال الشوارع على احلصول، إال        الفلبني، يساور اللجنة قلق إزاء       -منظمة أمل كل األطفال يف آسيا       
وفضالً عن ذلك،   . بشكل حمدود، على ما يكفيهم من غذاء وكساء وسكن وخدمات اجتماعية وصحية وتعليم            

يسـاور اللجنة قلق إزاء املخاطر الصحية اليت يواجهها أطفال الشوارع، مبا يف ذلك املخاطر الصحية البيئية، مثل           
 . وتلوث اهلواءالنفايات السامة واخلطرة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٨٧

وضـع استراتيجية شاملة مبشاركة أطفال الشوارع واملنظمات غري احلكومية واملهنيني املعنيني             )أ( 
 مشاركة نشطة إلجياد حل ملشكلة العدد الكبري من أطفال الشوارع، هبدف احلد من هذه الظاهرة والوقاية منها؛

دم إلقاء القبض على أطفال الشوارع أو احتجازهم، بصورة غري مشروعة، ومحايتهم ضمان ع )ب( 
 من وحشية رجال الشرطة وضمان وصوهلم، عند االقتضاء، إىل اخلدمات القانونية املناسبة؛

ضـمان الوصـول إىل أطفال الشوارع من قبل مربني ومستشارين مدربني على التعامل مع                )ج( 
 مبا يكفي من غذاء وكساء ومأوى وكذلك باخلدمات االجتماعية والصحية وفرص أطفال الشوارع وتزويدهم

التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على مهارات احلياة، بغية تنميتهم تنمية كاملة وتزويدهم باحلماية 
 واملساعدة الكافيتني؛

نسية وتعاطي املخدرات،   تـزويد أطفال الشوارع الذين تعرضوا لالعتداءات اجلسدية واجل         )د( 
 خبدمات العالج وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وتشجيع إعادة مجع مشلهم مع أسرهم، عندما يكون ذلك ممكناً؛
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احلـد والوقايـة من خماطر الصحة البيئية اليت يواجهها أطفال الشوارع، وذلك بوسائل منها                   )ه( 
 فال وتعليمهم السلوك املناسب حلمايتهم من هذه املخاطر؛إشاعة الوعي باملخاطر الصحية البيئية يف صفوف األط

 دعم جهود أطفال الشوارع لتنظيم أنفسهم بغية تعزيز احترامهم ألنفسهم؛ )و( 

 .التعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة مع أطفال الشوارع ومن أجلهم، وتقدمي الدعم إليها )ز( 

 ملواد اإلباحية واالجتار هبماالستغالل اجلنسي واستغالل األطفال يف ا

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك تزايد بغاء األطفال، واحلاالت املبلغ                 -١٨٨
وتالحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون احلماية . عنها املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف الدولة الطرف

تداء على األطفال واستغالهلم والتمييز ضدهم تتعلق أساساً ببغاء األطفال، وال توفر محاية كافية              اخلاصة من االع  
وفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا للّرضا          . لضـحايا األشكال األخرى من االستغالل اجلنسي      

ة للدولة الطرف وأن قانون العقوبات املعدَّل       اجلنسي غري حمددة حتديداً واضحاً مبا فيه الكفاية يف القوانني الداخلي          
يفرض عقوبات أشّد على اجلرائم اجلنسية عندما تكون الضحية دون سن الثانية ) ٣٨١٥املرسوم اجلمهوري رقم (

 . عاما١٢ًعشرة لكنه يفرض عقوبات أخف على هـذه اجلرائم ضـد القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 

، لقانون جديد ملكافحة االجتار باألشخاص، كما       ٢٠٠٣لدولة الطرف، يف عام     وترحب اللجنة باعتماد ا    -١٨٩
ترحب بالتدابري األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جماالت منع االجتار باألشخاص ومحاية الضحايا، مثل إنشاء 

وإنشاء جملس تنفيذي   جمـالس تنسيقية ملكافحة التجنيد غري القانوين، ومبادرة الدعوة إىل نقابات عمل األطفال،              
لكن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء االجتار بأطفال الفلبني         . لقمع االجتار باألشخاص، وال سيما بالنساء واألطفال      

ويساور اللجنة قلق إزاء ما هو موجود من عوامل خطر تسهم يف أنشطة االجتار . داخل البلد وخارجه على السواء
جرة املؤقتة إىل اخلارج، ومنو السياحة اجلنسية، وضعف إنفاذ القانون يف باألشـخاص، مـثل استمرار الفقر، واهل   

 .الدولة الطرف

 :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -١٩٠

مـراجعة قوانينها احمللية املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك استغالل               )أ( 
احلماية املتساوية جلميع األطفال الذين يقعون ضحية ملثل هذا         األطفـال يف املـواد اإلباحـية، بغـية توفري           

االستغالل، وذلك بوسائل منها النص على عقوبات متساوية يف القانون بالنسبة جلميع مرتكيب جرائم اجلنس               
 ضد األطفال؛

النص بوضوح يف القانون الداخلي على السن الدنيا للّرضا اجلنسي وحتديد هذه السن عند               )ب( 
  مقبول دولياً؛مستوى

إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب وطبيعة ونطاق االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية  )ج( 
 واالجتار هبم؛
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وضـع برامج مناسبة للمساعدة وإعادة اإلدماج لصاحل األطفال الذين يتم استغالهلم جنسياً        )د( 
عمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر األول والثاين        أو الذيـن يتم االجتار هبم، وفقاً لإلعالن وبرنامج ال         /و

 العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال؛

إيـالء اهتمام خاص لعوامل اخلطر املوجودة، مثل منو السياحة اجلنسية يف املنطقة، ومواصلة                  )ه( 
 اجملال؛التعاون مع دائرة السياحة وموّردي خدمات السياحة، يف هذا 

االضطالع حبمالت توعية يف صفوف األطفال واآلباء واجلهات األخرى املقدمة للرعاية، ملنع االجتار  )و( 
 .باألطفال واستغالهلم يف اجلنس، ويف املواد اإلباحية، وتوعية املسؤولني العاملني مع ضحايا االجتار ومن أجلهم

سواء كان ذلك داخل أو خارج حدودها، فإن اللجنة تؤيد      وفيما يتعلق باالجتار باألطفال يف الفلبني،        -١٩١
 ٢٠٠٣التوصـية الـيت اعـتمدهتا اللجـنة املعنـية حبقـوق اإلنسان يف دورهتا التاسعة والسبعني، يف عام                    

)CCPR/CO/79/PHL   بشأن اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة االجتار باألشخاص بشىت أشكاله،          )١٣، الفقرة ،
 .تشريعات ذات الصلة إنفاذاً فعلياً وبفرض عقوبات على الذين تثبت مسؤوليتهموذلك بضمان إنفاذ ال

 إدارة شؤون قضاء األحداث

يسـاور اللجـنة قلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى اجلرمية وارتفاع عدد األشخاص دون سن الثامنة عشرة                  -١٩٢
اخلارجني على القانون، وحاالت التعذيب احملتجزين يف الدولة الطرف، وإزاء االنتهاكات املستمرة حلقوق األطفال 

واالعـتداء املزعومة، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي وغريه من أشكال املعاملة املهينة للمحتجزين ممن تقل أعمارهم       
وتالحظ اللجنة  .  سنة، وإزاء أوجه القصور اليت تشوب بوجه عام نظام إدارة قضاء األحداث يف الفلبني              ١٨عن  

ود تشريعات مناسبة تنظم قضاء األحداث وأن مشروع القانون املقترح بشأن نظام شامل             بقلـق بـالغ عدم وج     
وبينما تالحظ  . ١٩٩٩لقضـاء األحداث وبرنامج منع اجلنوح، ال يزاالن معروضني على جملس النواب منذ عام               

شعر بالقلق إزاء    لتعيني حماكم إقليمية كمحاكم أسرية، فإهنا ت       ٢٠٠٠فرباير  /اللجـنة صدور أمر إداري يف شباط      
 .عدم وجود حماكم لألحداث تراعي ظروفهم وتكون مدربة تدريباً كافياً على معاجلة قضاياهم

).  سنوات٩(وفضـالً عن ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية املنخفضة للغاية      -١٩٣
الواردة يف قانون الطفل ورعاية الشباب، والقواعد       وإذ تشـري اللجنة إىل األحكام املتعلقة بُدور احتجاز الشباب           

املرسوم الرئاسي  (واألنظمـة املتعلقة بإلقاء القبض على اجملرمني الشباب واستجواهبم ومالحقتهم وإعادة تأهيلهم             
، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التنفيذ غري الكايف هلذه األحكام وإيداع األشخاص دون سن الثامنة عشرة مع     )٦٠٣رقم  
ـ  كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حاالت احتجاز األطفال، مثل أطفال الشوارع،            . بالغني يف مراكز االحتجاز   ال

بصـورة غري قانونية، لفترات زمنية مطوَّلة، وإزاء كون إمكانية حصوهلم على املساعدة القانونية املناسبة وعلى                
ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء املبالغ غري املعقولة  وفضالً عن   . اخلدمـات االجتماعية والصحية حمدودة أو معدومة      

للكفـاالت اليت تتسبب يف عقبات مالية ال ميكن لألطفال ووالديهم ختطيها، وإزاء فرض القيود على وقف تنفيذ                  
 .األحكام، وظروف االحتجاز السيئة، مبا يف ذلك ما يسمى الزنزانات السرية
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ن تكون تشريعاهتا وممارساهتا املتعلقة بقضاء األحداث       وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان أ         -١٩٤
، وكذلك مع املعايري الدولية األخرى يف ٤٠ و٣٩ و٣٧متطابقة بالكامل مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد 

قرار ) (قواعد بيجني (هـذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث              
، )مبادئ الرياض التوجيهية  (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )٤٠/٣٣ العامة   اجلمعية

قرار اجلمعية  (، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم          )٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة    (
املرفق (فال يف نظام العدالة اجلنائية      ، ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة للعمل املتعلق باألط       )٤٥/١١٣العامـة   

ويف هذا الصدد، توصي    ). ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ٣٠/١٩٩٧بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
 :اللجنة الدولة الطرف، على وجه اخلصوص، مبا يلي

أن تعتمد، على وجه االستعجال، مشروع قانون مقترح يتعلق بنظام شامل لقضاء األحداث              )أ( 
 وبرنامج ملكافحة اجلنوح ورفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛

أن تكفـل عـدم اسـتخدام احلرمان من احلرية إال كتدبري أخري، وألقصر فترة زمنية ممكنة                  )ب( 
 وبشروط مناسبة، وأال يتم احتجاز األشخاص دون الثامنة عشرة مع البالغني؛

 زودة بأعداد كافية من املوظفني املهنيني الذين يتم تدريبهم على النحو الواجب؛أن تنشئ حماكم م )ج( 

أن تكفل إمكانية وصول األشخاص دون سن الثامنة عشرة إىل املساعدة القانونية وإىل آليات  )د( 
 مستقلة وفعالة لتقدمي الشكاوى؛

لوك الشخص أو تكليفه بالقيام     أن تـنفِّذ تدابري بديلة عن احلرمان من احلرية، مثل مراقبة س             )ه( 
 خبدمات اجتماعية، أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ؛

 أن تقوم بتدريب املهنيني يف جمال مساعدة األطفال على التعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ )و( 

أن تواصـل الـتماس املسـاعدة من منظمات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                )ز( 
 .ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيفاإلنسان، 

 األطفال املنتمون إىل األقليات وأطفال السكان األصليني

وكذلك ) ٨٣٧١املرسوم اجلمهوري رقم    (بيـنما تالحظ اللجنة أحكام قانون حقوق السكان األصليني           -١٩٥
ليات وأطفال السكان األصليني، مثل النظام البديل للتعليم    الـربامج واملشـاريع املتعلقة باألطفال املنتمني إىل األق        

املخصـص لألطفال الذين ينتمون إىل ثقافات اجملتمعات األصلية، وبرنامج تنمية رعاية الطفل، ومشروع لينغوا               
ان فرانكا، فإهنا تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر يف صفوف األقليات والسكان األصليني، وعدم متتعهم حبقوق اإلنس

وتشاطر اللجنة  . إال بصـورة حمدودة، وال سيما فيما يتعلق بوصوهلم إىل اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم             
وفضالً عن  . الدولة الطرف قلقها إزاء حاالت الزواج املبكر املتفق عليها، يف صفوف جمتمعات السكان األصليني             

 .لمنيذلك، تالحظ اللجنة بقلق تزايد التمييز الواضح ضد املس
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 من االتفاقية وتوصي الدولة     ٣٠ و ٢وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماهتا مبوجب أحكام املادتني          -١٩٦
الطرف بضمان متتع أطفال السكان األصليني واألطفال املنتمني إىل األقليات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان 

اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتنفيذ قانون       ويف هذا الصدد، توصي     . عـلى قدم املساواة ودون متييز     
ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج بغية ضمان      ) ٨٣٧١املرسوم اجلمهوري رقم    (حقـوق السـكان األصليني      

وصول أطفال السكان األصليني وأطفال األقليات، على قدم املساواة، إىل اخلدمات املناسبة لتقاليدهم، مبا يف               
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلياهتا         . والصحية والتعليم ذلك اخلدمات االجتماعية    

جلمـع البيانات املتعلقة بأطفال األقليات وأطفال السكان األصليني لكي تتمكن من حتديد الثغرات املوجودة               
لسياسات والعقبات اليت تعترض سبيل متتع أولئك األطفال حبقوق اإلنسان، وذلك هبدف وضع التشريعات وا            

 .والربامج الالزمة للتصدي ملثل هذه الثغرات والعقبات

وفـيما يـتعلق حبـق الطفل يف استخدام لغته، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها                  -١٩٧
وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة     . للتصـدي لالحتياجات اللغوية ألطفال السكان األصليني وأطفال األقليات        

عي إىل إجياد تدابري فعالة، بالتعاون الوثيق مع جمتمعات السكان األصليني واألقليات ومع             الدولة الطرف بالس  
قـادة هـذه اجملـتمعات، للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة بصحة ورفاه أطفال السكان األصليني                

 .واألقليات، مثل الزواج املبكر

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

، على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ٢٠٠٢مايو /ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف أيار      -١٩٨
أغسطس /الطفـل املـتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتصديقها يف آب               

 . األطفال يف النـزاعات املسلحة على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك٢٠٠٣

ولكي تتمكن اللجنة من النظر يف تنفيذ الربوتوكولني االختياريني، فإهنا تؤكد على أمهية تقدمي التقارير  -١٩٩
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفي وفاًء تاماً بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي      . بانـتظام ويف الوقـت املطلـوب      

 .وكولني االختياريني واالتفاقيةالتقارير مبوجب الربوت

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل               -٢٠٠
احلكومات منها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أية هيئة مماثلة، والربملان و                

 .وبرملانات املقاطعات أو الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا
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 النشر

توصـي اللجـنة كذلك بأن ُيتاح التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف                 -٢٠١
 اعتمدهتا اللجنة، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين        ذات الصلة اليت  ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات  

على سبيل املثال   (وجمموعات الشباب، واجملموعات املهنية، واألطفال، بلغات البلد وبوسائل تشمل اإلنترنت           
 .، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها)ال احلصر

  التقرير القادم-١٠

) CRC/C/114انظر الوثيقة   (جنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تواتر تقدمي التقارير           تؤكد الل  -٢٠٢
والـواردة يف الـتقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين، على أمهية اتباع سلوك لتقدمي التقارير يتوافق                 

لدول األطراف جتاه األطفال ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات ا.  من االتفاقية ٤٤بشـكل تام مع أحكام املادة       
ويف . مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

. هـذا الصدد، يعترب تقدمي الدول األطراف للتقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية                
وكتدبري . طراف جتد صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها أو بصفة منتظمة          وتقر اللجنة بأن بعض الدول األ     

اسـتثنائي ملسـاعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام ألحكام                
قرير موحد يف موعد    االتفاقـية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف ت             

وينبغي أن ال يتجاوز عدد . ، وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩أقصاه 
وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن      ). CRC/C/118انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠صـفحات التقرير املوحد     

 .  عليه االتفاقيةتقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً ملا تنص

 البوسنة واهلرسك: املالحظات اخلتامية

 ١٠٣١ و ١٠٣٠ يف جلستيها    (CRC/C/11/Add.28)نظرت اللجنة يف التقرير األويل للبوسنة واهلرسك         -٢٠٣
، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٥مايو / أيار ١٩، املعقودتني يف    SR.1031) و CRC/C/SR.1030انظـر الوثيقـتني     (

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣، املعقودة يف ١٠٥٢

  مقدمة-ألف 

 وإن كانت تالحظ أن التقرير جاء متأخراً إىل         -ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف          -٢٠٤
 يف  وترحب اللجنة أيضاً مبا ورد من ردود      . حـد مـا وأن بعض املعلومات الواردة فيه بالية قد عفا عليها الزمن             

الوقـت املناسب على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة، وباحلوار البناء واملفتوح مع وفد شامل لعدة قطاعات                  
 .ورفيع املستوى، مما أتاح هلا فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :اللجنة علماً مع التقدير مبا يليحتيط  -٢٠٥
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أبريل / نيسان١القانون املتعلق حبماية األقليات القومية، الذي اعتمده برملان البوسنة واهلرسك يف  )أ( 
 ؛)الروما(، وإنشاء اللجنة املعنية بالغجر ٢٠٠٣

إقامة األجانب اعـتماد الـنظام املـتعلق حبماية ضحايا االجتار، امللحق بالقانون املتعلق بتنقل و      )ب( 
، خلطة عمل وطنية ملكافحة االجتار      ٢٠٠١، واعتماد جملس الوزراء، يف عام       ٢٠٠٤يوليه  /والـلجوء، يف متـوز    

 باألشخاص؛

 املتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي يف إطار اجلهد املبذول لوضع          ٢٠٠٣القـانون اإلطاري لعام      )ج( 
 سياسة عامة لكامل البلد؛

 ، وإنشـاء جملس لألطفال يف     ٢٠١٠-٢٠٠٢مـل ألجـل األطفـال للفـترة         اعـتماد خطـة الع     )د( 
 البوسنة واهلرسك؛

 ٣٠سن القانون املتعلق حبماية املعوقني ذهنياً وقرار جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك، املؤرخ                )ه( 
 القواعد اليت   ، باعتماد القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، وهي         ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

 ؛)٤٨/٩٦القرار  (١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 

اإلعمـال املباشـر، مبقتضى الدستور، للحقوق واحلريات الواردة يف االتفاقية األوروبية حلماية              )و( 
 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 : أن ترحب بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التاليةوتود اللجنة أيضاً -٢٠٦

 املعـاهدات الرئيسـية يف جمـال حقـوق اإلنسان، مبا فيها الربوتوكوالن االختياريان التفاقية               )أ( 
 حقوق الطفل؛

بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واتفاقية      ١٩٧٣ لعام   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ب( 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛١٩٩٩ لعام ١٨٢ولية رقم منظمة العمل الد

بـروتوكول مـنع االجتـار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وهو               )ج( 
 ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

 .٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف نظام روم )د( 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

 وأهنا ال تزال متر مبرحلة انتقالية سياسية        ١٩٩٢تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف قد استقلت يف عام             -٢٠٧
، كان وال يزال لـه تأثري شديد على العديد         )١٩٩٥-١٩٩٢(واقتصادية واجتماعية تفاقمت نتيجة نزاع مسلح       

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن البنية السياسية واإلدارية اخلاصة اليت متنح قدراً كبرياً من               . مـن األطفـال   
، ومها مجهورية صربيسكا واحتاد     ١٩٩٥االسـتقالل الذايت للكيانني املنشأين مبوجب اتفاق دايتون للسالم لعام           
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 قد تؤدي إىل تفاوتات يف التمتع باحلقوق وصعوبات يف التخطيط لقوانني وسياسات شاملة              - واهلرسك   البوسنة
 .ومنسقة ألجل األطفال على الصعيد الوطين، ويف وضع هذه القوانني والسياسات وتنفيذها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التحفظات

 ١ظ اللجنة إعالن الدولة الطرف أن الظروف الراهنة ال تسمح هلا بسحب حتفظها على الفقرة بينما تالح -٢٠٨
 من االتفاقية، فإهنا ترى أنه ال حاجة إىل القيام بذلك من الناحية العملية، حيث إن مراكز العمل                  ٩مـن املـادة     

 . من االتفاقية٩ مبا يتوافق مع أحكام املادة" هيئة خمتصة"االجتماعي ميكن أن تعترب مبثابة 

، بأن تسحب الدولة الطرف حتفظها      ١٩٩٣توصي اللجنة، يف ضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام          و -٢٠٩
 .يف أسرع وقت ممكن وأن تتخذ ما يلزم من تدابري إجرائية لذلك الغرض

 التشريع والتنفيذ

ف يف الفترة األخرية بغية ضمان تنفيذ يف حني تالحظ اللجنة التشريعات العديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطر -٢١٠
املؤلفة من (االتفاقـية على حنو أفضل، فإهنا تعرب عن قلقها ألن البنية السياسية واإلدارية اخلاصة للدولة الطرف               

كيانني وعشرة كانتونات وإقليم إداري يتمتع كل منها بقدر كبري من االستقالل الذايت فيما يتعلق بشؤون امليزانية 
قد تشكل عائقاً أمام وضع وتنفيذ سياسات حكومية متناسقة وتشريع شامل ومنسق مبا يتمشى متاماً مع ) واإلدارة

 .مبادئ االتفاقية وأحكامها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان التطبيق املوحد ملبادئ االتفاقية              و -٢١١
 .بعملية اعتماد التشريعات اجلاري استعراضها يف الوقت الراهنوأحكامها يف كافة أحناء البالد، وأن تعجل 

 خطة العمل الوطنية

، وكذلك بإنشاء اجمللس املعين     ٢٠١٠-٢٠٠٢ترحب اللجنة ببدء خطة العمل من أجل األطفال للفترة           -٢١٢
يزانية والتنفيذ   ولكنها تعرب عن القلق ألن تصريف الشؤون املتعلقة بامل         - املكلف بتنفيذ خطة العمل      -باألطفال  

ال يزال جيري على مستوى الكيان، وألن اجمللس املعين باألطفال مل يتمكن من حفز اإلرادة السياسية الكافية الختاذ 
 .إجراءات منظمة لتنفيذ اخلطة، وألن اجمللس خيضع لقيود تقنية وقيود حتّد من سلطته

ية ألجل األطفال تنفيذاً فعاالً، وهي خطة       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ خطة عملها الوطن        و -٢١٣
ينبغي أن هتدف إىل حتقيق مبادئ االتفاقية وأحكامها وتأخذ يف االعتبار مجلة أمور منها اإلعالن وخطة العمل                 

 /اللذين اعتمدهتما اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعقودة يف أيار         " عـامل صـاحل لألطفـال     "املعـنونني   
الوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أداء    وع. ٢٠٠٢مـايو   
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اجمللـس املعين باألطفال لوظائفه بفعالية، مبا يف ذلك قيام السلطات واهليئات احلكومية مبتابعة توصياته على                 
 . حكوميةالنحو املطلوب، وأن تنظر يف فتح باب العضوية يف اجمللس ملمثلني عن منظمات غري

 التنسيق

، عدداً من الربامج وخطط العمل املتعلقة بتعزيز        ٢٠٠٠تالحـظ اللجنة أن احلكومة اعتمدت، منذ عام          -٢١٤
حقـوق الطفـل، غـري أهنا تشعر بالقلق ألن االختالف يف السياسات واملمارسات الناتج عن التقسيم السياسي             

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود وزارة . فيذاً صحيحاًواإلداري قد حيول دون تنفيذ هذه الربامج واخلطط تن
 . وزارة١٠٠ذات اختصاص حصري يف القضايا املتعلقة باألطفال، رغم أن يف الدولة الطرف حالياً ما يزيد على 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ودعم اجمللس املعين باألطفال وذلك بأن توفر لـه املوارد البشرية          و -٢١٥
 .املالية الكافية كي ما يتمكن من تنفيذ مجيع السياسات تنفيذاً منسقاً وشامالً وموحداً يف سائر أحناء البلدو

 الرصد املستقل

ترحب اللجنة مبا تلقته أثناء احلوار من معلومات تفيد بأن املكاتب القائمة ألميين املظامل ستواصل أنشطتها  -٢١٦
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذه اإلدارات غري فعالة من           . قوق الطفل وأن هذه املكاتب تضم إدارات تعىن حب      

الناحية العملية، وذلك بسبب عدم توفر املعلومات الكافية عن وجود هذه املكاتب ووظيفتها، وال سيما عن آلية                 
 .تقدمي الشكاوى الفردية

ن تنفذ محالت توعية عامة موجهة      توصـي اللجنة الدولة الطرف بدعم مكاتب أميين املظامل، وذلك بأ          و -٢١٧
بصفة خاصة حنو اآلباء واألطفال بغية إبالغهم بوجود اإلدارات املعنية حبقوق الطفل داخل مكاتب أميين املظامل،                
والوظائف اليت تضطلع هبا، وال سيما مبا تتمتع به هذه اإلدارات من سلطة ختوهلا لتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاك 

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من             . قيق فيها حقـوق الطفل والتح   
 .ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان) اليونيسيف(جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 املوارد املخصصة لألطفال

رف لتخصيص قدر كاف من املوارد للخدمات يف حـني ُتسـلِّم اللجـنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الط            -٢١٨
االجتماعية، فإهنا تشعر بالقلق ألن حقوق األطفال ال تزال حمل إمهال وألن الربامج والسياسات املتصلة باألطفال ال 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التفاوت الكبري يف النفقات العامة بني الكيانيني يف جمال              . ختصص هلا موارد كافية   
ـ  مان االجتماعي والتعليم والرعاية الصحية، وألن البنية املعقدة للدولة الطرف ال تفضي إىل استخدام املوارد               الض

 .احملدودة املتاحة استخداماً أمثل

 من االتفاقية تنفيذاً كامالً،  ٤توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة             و -٢١٩
إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيث ما يلزم، يف إطار التعاون "خمصصات امليزانية وذلك بإيالء أولوية يف 

لضمان إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخصوصاً حقوق األطفال الذين ينتمون " الدويل
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 جمال محاية حقوق الطفل بني كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنسق إنفاقها يف. إىل الفئات احملرومة اقتصادياً
 .الكيانيني على حنو يضمن حداً أدىن من احلماية االجتماعية والصحية جلميع األطفال يف كافة أحناء البلد

 مجع البيانات

تعترف اللجنة باجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف جلمع البيانات، ولكنها تالحظ بقلق أن آخر تعداد                 -٢٢٠
 وأن تقسيم املسؤوليات يف جمال مجع وتوحيد وحتليل البيانات بني اهليئات احلكومية             ١٩٩١قـد جـرى يف عام       
ويفضي هذا إىل نقص يف البيانات اإلحصائية املتاحة عن حالة األطفال، وال سيما أولئك              . املخـتلفة غري واضحٍ   

 وأطفال الالجئني، وضحايا    مثل األطفال املشردين  (الذيـن ينتمون إىل الفئات اإلثنية املختلفة والفئات األضعف          
، وجيعل من الصعب حساب املؤشرات األساسية للتنمية        )االسـتغالل اجلنسي واالقتصادي، واألطفال املتجر هبم      

 . البشرية، مثل معدل وفيات الرضع، أو معدل تعلم الكبار، والعمالة والفقر

 تعداد للسكان، وأن تضع نظاماً توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على وجه االستعجال بإجراءو -٢٢١
منسـقاً جلمـع البيانات على حنٍو شامل، حبيث تغطي هذه البيانات مجيع األطفال دون الثامنة عشرة وتكون                  

كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات . مصنفة حبسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة
 يف تنفيذ أحكام االتفاقية ولتقييم تأثري السياسات اليت تؤثر على           للرصـد والتقيـيم الفعـالني للتقدم احملرز       

 .وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاوهنا مع اليونيسيف يف هذا الصدد. األطفال

 التعاون مع اجملتمع املدين

جمال تعزيز ومحاية   يف حني تالحظ اللجنة مستوى التعاون بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تنشط يف                -٢٢٢
 .حقوق الطفل، فإهنا تالحظ أيضاً عدم وجود قنوات دائمة لالتصال بني احلكومة وقطاع املنظمات غري احلكومية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترتقي مبستوى تعاوهنا مع قطاع املنظمات غري احلكومية وغريه من             و -٢٢٣
ألطفال ومن أجلهم يف البوسنة واهلرسك، وأن تنشئ قناة دائمة قطاعات اجملتمع املدين األخرى اليت تعمل مع ا

 . لالتصال بغية تيسري هذا التعاون

 نشر االتفاقية/التدريب

 بالتعاون مع اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية       -حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف          -٢٢٤
غري أهنا تعرب عن    . ن خالل نشر امللصقات والكتيبات والربامج اإلذاعية       للترويج لالتفاقية، مبا يف ذلك م      -احمللية  

قلقها إزاء ما تلقته من معلومات تفيد بأن تقرير الدولة الطرف مل ينشر كما مل يتم الترويج لـه من خالل وسائط 
 الدولية واملنظمات   وال يزال نشر املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل يقع بصفة رئيسية على عاتق املنظمات            . اإلعالم

 .غري احلكومية الوطنية، رغم حمدودية املوارد املتاحة هلذه املنظمات األخرية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة وتعزيز جهودها الرامية إىل نشر االتفاقية، وإذكاء الوعي        و -٢٢٥
 .دة فيهاالعام، وال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم وآبائهم، باملبادئ واألحكام الوار
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أو للتوعية  /وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفري دورات كافية ومنهجية للتدريب و            -٢٢٦
حبقـوق األطفال وذلك يف صفوف األطفال والفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال وألجلهم، وخباصة فئات                

واحملامني واملوظفني الصحيني واملدرسني واملشرفني املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وكذلك الربملانيني والقضاة 
 .على إدارة املدارس وغريهم حسب ما تقتضيه احلاجة

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

تشـعر اللجنة بالقلق ألن التمييز القائم على أساس العرق أو االنتساب السياسي أو األصل القومي أو املركز                   -٢٢٧
صفهم أشخاصاً مشردين داخلياً أو عائدين، أو اإلقامة يف املناطق الريفية ونوع اجلنس أو        االجتماعي أو وضع األفراد بو    

 رغم ما   -كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن وسائط اإلعالم               . اإلعاقة، ال يزال منتشراً   
ن طريق نقل الرسائل النمطية ومواقف       تساهم يف بعض األحيان يف الوصم واإلقصاء االجتماعي ع         -حتقـق من حتسن     

 .أو اجملموعات العرقية/االرتياب فيما خيص األشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات و

 من االتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف، بعناية وبصورة منتظمة، بتقييم ٢توصـي اللجـنة، عمالً باملادة       و -٢٢٨
قهم وأن تتخذ، على أساس هذا التقييم، التدابري الضرورية للقضاء على أوجه التفاوت القائمة يف متتع األطفال حبقو

كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابريها اإلدارية         . أوجـه الـتفاوت القائمة على التمييز ومكافحتها       
ال الغجر، والقضـائية ملـنع التميـيز القـائم حبكم األمر الواقع ضد األطفال، وال سيما األطفال املعوقني، وأطف              

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن . أو دينية أو إىل قوميات أخرى /واألطفـال املنـتمني إىل أقليات عرقية و       
أو اجلماعات  /تضع، بالتشاور مع وسائط اإلعالم، مدونة قواعد سلوك بغية القضاء على قولبة ووصم األقليات و              

 . العرقية يف وسائط اإلعالم

ىل الدولة الطرف أيضاً أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما تتخذه         وتطلب اللجنة إ   -٢٢٩
مـن تدابـري وتضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر                  

، الذي عقد يف عام العـاملي ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
 ). أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ على الفقرة ١، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١

 مصاحل الطفل الفضلى

بينما تالحظ اللجنة أن أغلبية القوانني والربامج لدى الدولة الطرف تشري إىل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى،  -٢٣٠
ألن تطبيق هذا املبدأ حمدود من الناحية العملية وذلك، كما ُيزعم، بسبب عدم توفر ما يكفي                فإهنا تشعر بالقلق    
 .من املوارد املالية

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتمثل يف مصاحل الطفل                 و -٢٣١
 القرارات القضائية واإلدارية، فضالً عن      الفضـلى وإدماجـه إدماجاً مالئماً يف مجيع األحكام القانونية، ويف          

 . املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر يف األطفال
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 احترام آراء الطفل

ترحـب اللجـنة مبا تبذلـه الدولة الطرف من جهود لتعزيز احترام آراء الطفل، ولكنها ال تزال قلقة ألن            -٢٣٢
ناسب داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات األخرى وال تراعى من االتفاقية ال تطبق على النحو امل١٢أحكام املادة 

 .مراعاة تامة من الناحية العملية يف القرارات القضائية واإلدارية ويف وضع وتنفيذ القوانني والسياسات والربامج

ويف هذا  . توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل            و -٢٣٣
صدد، ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل يف املشاركة يف األسرة واملدرسة ويف اجملتمع عموما،                 ال

كما ينبغي أن يدمج هذا احلق يف سائر القوانني،         . مع توجيه اهتمام خاص ألطفال الفئات الضعيفة واألقليات       
 .لوالقرارات القضائية واإلدارية، والسياسات والربامج املتصلة باألطفا

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 تسجيل املواليد

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء البيانات املقدمة من أميين املظامل يف الكيانيني ومفادها أن عدد األطفال                   -٢٣٤
 طفل، وأن عدداً من األطفال يف بعض املناطق غري مسجلني ٥ ٠٠٠املسجلني على أساس بيانات منقوصة يبلغ حنو 

عـرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ورود معلومات مفادها أن أطفال الغجر ال ُيسجَّلون يف كثري من             وت. إطالقـاً 
كما أهنم يتعرضون للتمييز من جانب السلطات اليت        . األحـيان بسبب عدم توفر الوثائق اليت حتدد هوية آبائهم         

 .ترفض االعتراف حبق أطفال الغجر يف التسجيل

االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها وتعززها من أجل  من ٧يف ضوء املادة و -٢٣٥
 بصرف  -القيام، على سبيل األولوية، بإنشاء نظام يكفل تسجيل كل األطفال الذين يولدون داخل إقليمها               

ولة  وكل األطفال الذين يولدون يف اخلارج من والدين من مواطين الد-النظر عن جنسية الوالدين ومركزهم 
 .الطرف، وأن تتخذ خطوات حمددة لضمان تسجيل أطفال الغجر

 احلق يف اخلصوصية

تشعر اللجنة بالقلق ألن حق األطفال يف اخلصوصية ال ُيحترم احتراماً كامالً يف املدارس ووسائط اإلعالم       -٢٣٦
 .واملؤسسات األخرى

ان هتيئة الظروف املؤاتية الحترام حق      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري املمكنة لضم        و -٢٣٧
 .األطفال يف اخلصوصية



CRC/C/150 
Page 57 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 البيئة األسرية

تالحظ اللجنة العمل اهلام الذي تضطلع به مراكز العمل االجتماعي والوالية الواسعة املنوطة هبا بوصفها                -٢٣٨
طفال يف املؤسسات، وتنظيم التبين، وتقدمي املساعدة اإلدارية        من قبيل إيداع األ   (سلطات وصاية تعاجل عدة قضايا      

 ).وغريها من أشكال املساعدة لألطفال واألسر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر ملراكز العمل االجتماعي املوارد البشرية واملالية الكافية، وأن و -٢٣٩
ابري الالزمة األخرى لضمان جودة وفعالية      تضـمن التدريـب املنهجي ملوظفي هذه املراكز وتتخذ كافة التد          

 .وشفافية مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات

 التبين

تالحـظ اللجـنة ما يساور الدولة الطرف من قلق إزاء الظاهرة املزعجة املتمثلة يف التبين غري املشروع                   -٢٤٠
 عمليات التبين ال تتوافق توافقاً تاماً مع        كما تالحظ اللجنة أن   . ألطفـال البوسنة واهلرسك على الصعيد الدويل      

 املتعلقة حبماية   ١٩٩٣ من االتفاقية، وأن الدولة الطرف مل ُتصدِّق على اتفاقية الهاي لعام             ٢١أحكـام املـادة     
 . األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان

إلدارية وغريها من التدابري الالزمة كيما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري التشريعية واو -٢٤١
 من االتفاقية، وأن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية ٢١تكون إجراءات التبين متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة 

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة     . الهـاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان           
لطرف بأن ُتضمِّن تقريرها املقبل بيانات مفّصلة عن األطفال املشمولني بعمليات التبين على الصعيد              الدولة ا 

 . الداخلي وفيما بني البلدان

 الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من رعاية الوالدين

خالل النـزاع  تالحـظ اللجنة أن عدد مراكز حضانة األطفال احملرومني من رعاية الوالدين قد ارتفع،                -٢٤٢
وتشعر اللجنة بالقلق ألن هذه املؤسسات قد تصبح، يف بعض احلاالت،           . املسـلح وبعده، مبا يزيد على الضعف      

أماكن للتمييز، ألسباب منها عدم احلصول على الرعاية الصحية إال بقدر حمدود، وانعدام التدريب على املهارات                
تدريب كاٍف، وعدم كفاية املرافق، وعدم توفر ما يكفي من          احلياتـية، ونقـص املوظفني الفنيني احلاصلني على         

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة اجلهود اليت ُتبذل من أجل مجع مشل األسرة والطفل بعد                  . املوارد
 .أن يودع الطفل لدى مؤسسة للرعاية البديلة

اع األطفال لدى املؤسسات إال كمالذ      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن عدم اللجوء إىل إيد         و -٢٤٣
أخري، أي أن اإليداع جيب أن يستند إىل رأي فين وأن خيدم مصاحل الطفل الفضلى، وبأن تقوم باستعراضات                  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف .  من االتفاقية٢٥دورية منهجية حلاالت إيداع األطفال وفقاً ألحكام املادة 
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بكفالة األطفال، وأن ُتخفِّض بدرجة كبرية الفترة اليت يقضيها األطفال          بـأن تضـع معـايري للجودة خاصة         
كما توصي اللجنة بأن ُتخصص الدولة الطرف املوارد الكافية . احملرومون من رعاية الوالدين داخل املؤسسات

 .لضمان عمل مؤسسات حضانة وكفالة األطفال على النحو املناسب ولرصد هذا العمل

 مهال وسوء املعاملةالعنف واإلساءة واإل

بيـنما تالحظ اللجنة التدابري التشريعية اجلديدة املتخذة يف كال الكيانني هبدف تعزيز محاية األطفال من                 -٢٤٤
، فإهنا تشعر بالقلق ألن )قانون األسرة اجلديد والقانون اجلديد املتعلق باحلماية من العنف األسري(العنف األسري 

من األحيان وبشكل متزايد للعنف األسري وغريه من أشكال اإلساءة األخرى، مبا يف             األطفال ُيعرَّضون يف كثري     
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن العقاب البدين داخل األسرة ليس حمظوراً              . ذلك االعتداء اجلنسي  

 .بشكل صريح يف الدولة الطرف

 :ة الطرف بالقيام مبا يلي من االتفاقية، توصي اللجنة الدول١٩يف ضوء املادة و -٢٤٥

أن تتأكد من أن التدابري التشريعية املتخذة يف الوقت الراهن، وحتديداً قانون األسرة بصيغته               )أ( 
اجلديـدة والقانون اجلديد املتعلق باحلماية من العنف األسري، سُتعتمد على وجه السرعة وُتنفَّذ على النحو                

 املناسب يف كال الكيانني؛

بدراسة شاملة عن العنف ضد األطفال، وبوجه خاص عن االعتداء اجلنسي، بغية            أن تقـوم     )ب( 
 تقييم مدى تفشي هذه الظاهرة وأسباهبا ونطاقها وطبيعتها؛

 أن حتظر حظراً صرحياً العقاب البدين يف املرتل ويف املؤسسات؛ )ج( 

استغالل األطفال أن تعـزز محـالت التوعية والتثقيف مبشاركة األطفال بغية منع ومكافحة         )د( 
وتشـجيع األشـكال التأديبية اإلجيابية وغري العنيفة، واحترام حقوق الطفل، ويف نفس الوقت إذكاء الوعي                

 بالنتائج السلبية للعقاب البدين؛

أن تقيِّم العمل الذي تضطلع به اهلياكل القائمة وتوفر التدريب للموظفني الفنيني املعنيني مبثل   )ه( 
 هذه احلاالت؛

أن تعزز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت استغالل األطفال ومقاضاة مرتكيب              )و( 
 هذه األفعال؛

أن توفر الرعاية الالزمة لألطفال ضحايا العنف، وأن تؤمن هلم التعايف البدين والنفسي وإعادة  )ز( 
 .االندماج يف اجملتمع
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 عوقوناألطفال امل

بيـنما ترحب اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري تشريعية عديدة حلماية األطفال املعوقني، فإهنا                 -٢٤٦
تالحظ بقلق أن ممارسات التمييز والتحيز ال تزال قائمة إزاء املعوقني، مبن فيهم األطفال، وأن هذه الفئة األخرية                  

 .لكافيةتنقصها الرعاية الطبية والفرص التعليمية ا

، الذي  )٢٠٠٣(ويف حـني ترحب اللجنة بالقانون اإلطاري اجلديد املتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي              -٢٤٧
يقضـي بتوفري التعليم القائم على املشاركة وبإدماج األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام، فإهنا    

 .تأسف ألن القانون مل ُينفذ حىت اآلن بشكل ثابت

 :تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تستمر يف القيام مبا يليو -٢٤٨

اسـتعراض السياسـات واملمارسات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني، مع املراعاة الواجبة             )أ( 
دهتا يف يوم املناقشة العامة     للقواعـد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني وتوصيات اللجنة اليت اعتم           

 ؛)CRC/C/69انظر الوثيقة (بشأن موضوع حقوق األطفال املعوقني 

بذل جهود لكشف اإلعاقات داخل النظام املدرسي وضمان إجراء تقييم أفضل لالحتياجات             )ب( 
 العامة للطالب املعوقني؛

ليم إىل أقصى حد ممكن،     مواصـلة بـذل اجلهود لضمان متتع األطفال املعوقني حبقهم يف التع            )ج( 
 وتيسري إدماجهم يف نظام التعليم العام، مبا يف ذلك التعليم املهين؛

بذل املزيد من اجلهود لتوفري ما يلزم من موظفني فنيني وموارد مالية وال سيما على املستوى                 )د( 
 والدين؛احمللي، وتعزيز وتوسيع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك جمموعات دعم ال

 . تعزيز محالت توعية اجلمهور لإلسهام يف تغيري املواقف السلبية القائمة إزاء املعوقني  )ه( 

 الصحة واحلصول على خدمات الرعاية الصحية

تشعر اللجنة بالقلق ألن البنية السياسية املعقدة هلذا البلد وعدم وجود قوانني وسياسات موحدة جيعالن                -٢٤٩
وعالوة على ذلك، .  الرعاية الصحية جلميع األطفال بشكل متكافئ أمراً متزايد الصعوبةمن احلصول على خدمات

تالحـظ اللجـنة بقلق أن ُخمس األطفال ال يستفيدون من خدمات التحصني الكامل وأن االعتماد حصراً على                  
 اخلتام، تعرب اللجنة ويف. الرضاعة الطبيعية يقتصر على األشهر الثالثة األوىل وعلى عدد حمدود فقط من األطفال           

 يف املائة من الغجر ال يتمتعون بتأمني صحي، وهو ما يفضي عملياً إىل استبعادهم               ٩٠عن قلقها الشديد ألن حنو      
 .من خدمات الرعاية الصحية
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وبيـنما تالحـظ اللجنة أن األرقام الرمسية تشري إىل اخنفاض معدل وفيات الرضَّع والوفيات يف صفوف                  -٢٥٠
اخلامسة من العمر، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا االخنفاض قد يرتبط بنقص التبليغ عن هذه الوفيات يف األطفال دون 

 .إطار نظام خمتل جلمع البيانات، وال سيما يف صفوف الفئات السكانية األضعف

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع كافة األطفال بنفس              و -٢٥١
خلدمـات الصـحية ونفس اجلودة، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة، وال سيما                 ا

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لتحسني احلالة الصحية لألطفال   . الغجـر 
 :املوجودين داخل إقليمها، وذلك من خالل اختاذ التدابري التالية

 ز ما تبذلـه من جهود لضمان متتع مجيع األطفال خبدمات الرعاية الصحية األساسية؛تعزي )أ( 

 تعزيز برامج التحصني؛ )ب( 

 حتسني احلالة التغذوية لألطفال؛ )ج( 

تشجيع االعتماد حصراً على الرضاعة الطبيعية لفترة ستة أشهر بعد الوالدة، مع إضافة نظام     )د( 
  تلك الفترة؛غذائي مناسب للرضيع بعد انقضاء

 .التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ه( 

 صحة املراهقني

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت التدخني واستهالك الكحول يف صفوف املراهقني، وهي تالحظ     -٢٥٢
لتحسني الوضع الصحي، وال تركز إال قليالً على حالة التغذية، أن الدولـة الطرف مل تتخذ ما يكفي من التدابري      

اإليدز، والتثقيف اجلنسي، واللياقة البدنية،   /ومشـاكل التدخني، وتعاطي الكحول، وفريوس نقص املناعة البشرية        
 ،كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املعلومات عن صحة املراهقني          . واملمارسـات املتعلقة بالنظافة الشخصية    

 .وال سيما فيما يتعلق بالصحة النفسية واإلجنابية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابري الرامية إىل معاجلة مشكليت تعاطي الكحول والتدخني     و -٢٥٣
يف صفوف األطفال، وأن تعزز براجمها املتعلقة بتحسني الوضع الصحي، وأن توفر للمراهقني خدمات املشورة              

 .رى فيما يتعلق بالصحة النفسية واإلجنابيةواخلدمات األخ

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

كتعاطي املخدرات عن    (-تعرب اللجنة عن قلقها ألن السلوك املنطوي على خماطر عالية يف صفوف الشباب               -٢٥٤
شاكل خطرة تتعلق    قد يعرِّض الدولة الطرف يف املستقبل مل       -) طـريق احلقـن والسلوك اجلنسي املنطوي على خماطر        

 مع  - ٢٠٠٢كما تالحظ اللجنة أن احلكومة مل تسلِّم هبذه القضية إال يف عام             . اإليدز/بفـريوس نقص املناعة البشرية    
استراتيجية ملنع ومكافحة   "اإليدز ووضع   /إنشـاء اجمللـس االستشـاري الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية           

 . حيث إن معظم السكان ال يدركون أن هذا املرض يهدد صحتهم-" اإليدز يف البوسنة واهلرسك/الفريوس
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 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٢٥٥

اإليدز، مراعية يف ذلك تعليق     /مضـاعفة جهودهـا ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          )أ( 
بادئ التوجيهية املتعلقة   اإليدز وحقوق الطفل وامل   / بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     ٣اللجـنة العـام رقم      

 ؛)E/CN.4/1997/37انظر الوثيقة (بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان 

اإليدز يف أوساط املراهقني،    /تنفـيذ محـالت وبرامج للتوعية بفريوس نقص املناعة البشرية          )ب( 
األطفال املصابني  وخباصـة الفئات احملرومة منهم، ويف أوساط السكان عموماً، من أجل احلد من التمييز ضد                

 واملتأثرين بالفريوس ومبرض اإليدز؛

التماس املساعدة التقنية من جهات منها برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص              )ج( 
 .اإليدز واليونيسيف/املناعة البشرية

 مستوى املعيشة

حلرب وبطء االنتعاش االقتصادي وتدين تالحظ اللجنة أن أسراً كثرية تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً نتيجة ا -٢٥٦
ويعاين معظم األطفال .  يف املائة من السكان يعيشون دون خط الفقر الرمسي٢٠األجـور والـبطالة، وأن حنـو       

وتشعر اللجنة بالقلق ألن ظروف املعيشة القاسية حتد بشكل خطري من متتع  . الفـاقدين لوالديهـم فقـراً شديداً      
 . ة ويف املدارس وفيما يتعلق باألنشطة اليت يضطلع هبا أندادهم واألنشطة الثقافيةاألطفال حبقوقهم داخل األسر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري الدعم واملساعدة املادية لألسر              و -٢٥٧
غية ضمان حق مجيع األطفال احملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك الربامج اليت تستهدف فئات األسر األكثر احتياجاً ب

 .يف التمتع مبستوى معيشة مالئم

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

رغم حدوث بعض التطورات احلديثة املشجعة، وال سيما من خالل اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى             -٢٥٨
والثانوي، واستحداث مرحلة للتعليم اإلجباري      مثل القانون اإلطاري املتعلق بالتعليم االبتدائي        -يف جمال التعليم    

 فإن  -متتد على تسع سنوات، وخطة العمل ألجل تلبية االحتياجات التعليمية للغجر واألقليات القومية األخرى               
 :اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي

 راسة؛العدد املرتفع لألطفال غري املسجلني يف املدارس أو الذين ينقطعون عن الد )أ( 

 عدد املدرسني الفنيني يف البلد الذي ال يزال غري كاٍف؛ )ب( 

 عدم توفر ما يكفي من األماكن واملرافق لألنشطة الترفيهية والثقافية؛ )ج( 

 .عدم حصول األطفال، وال سيما يف املناطق الريفية، على التعليم قبل االبتدائي )د( 
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أو القومية، وال سيما    /مييز فيما يتعلق حبصول األقليات العرقية و      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الت       -٢٥٩
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ).  يف املائة منهم فقط حيصلون على تعليم ابتدائي٣٣(الغجر، على التعليم 

ون، ألن جمموعـات مهمشـة أخـرى من األطفال، مبن فيهم أطفال الالجئني وأطفال العائدين واألطفال املعوق                
 .يواجهون صعوبات يف الوصول إىل التعليم

 :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي -٢٦٠

، وهو نظام قائم يف بعض      "مدرستني حتت سقف واحد   "اسـتمرار ظاهـرة النظام القائم على         )أ( 
من أصول  الكانـتونات يتم يف إطاره تقاسم مباين مشتركة، أو استخدامها يف أوقات خمتلفة، من جانب أطفال                 

 عرقية خمتلفة يدرسون منهجاً دراسياً خمتلفاً حسب أصلهم القومي؛

 . التقارير اليت تشري إىل انتشار العنف داخل املدرسة، وال سيما يف صفوف الطالب )ب( 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يليو -٢٦١

ن تنفيذه تنفيذاً فعاالً وموحداً يف أن تضاعف جهودها لتنسيق تشريعها املتعلق بالتعليم وضما     )أ( 
 كافة أحناء البلد؛

 من االتفاقية، وال    ٢٩ و ٢٨أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التنفيذ التام للمادتني           )ب( 
أي جمموعات األقليات، واألطفال الفقراء،     (سـيما فيما يتعلق باألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األضعف           

 ؛)العائدين، وأطفال الغجر، واألطفال املعوقون، وغريهموأطفال الالجئني و

 أن تعزز فعالية النظام التعليمي، مع إيالء عناية خاصة للمعدالت املرتفعة لالنقطاع عن الدراسة؛ )ج( 

أن توفـر التعليم قبل االبتدائي يف كافة أحناء البلد، مبا يف ذلك لألطفال الذين يعيشون يف                  )د( 
 املناطق الريفية؛

 أن توفر املزيد من برامج التدريب املهين للشباب، بغية تيسري وصوهلم إىل سوق العمل؛  )ه( 

 املتعلقة بأهداف التعليم، بتنسيق النظام التعليمي يف كافة ٢٩أن تقوم، يف ضوء أحكام املادة  )و( 
شطة املناسبة بغية هتيئة    ، وتضع الربامج واألن   "املدرستني حتت سقف واحد   "أحناء البلد، وتلغي ما يسمى بنظام       

بيـئة تسـامح وسـالم وفهم للتنوع الثقايف يتقامسها كافة األطفال، وذلك بغية مكافحة التعصب والبلطجة     
 والتمييز داخل املدارس ويف اجملتمع عامة؛

أن تضـمن توفـر مـا يكفي من األماكن واملرافق اليت يقضي فيها األطفال أوقات الراحة                  )ز( 
  فيها باألنشطة الترفيهية والثقافية؛والفراغ، ويضطلعون

 أن تلـتمس املسـاعدة التقنـية مـن مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة             )ح( 
 .واليونيسيف) اليونسكو(
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال الالجئون واملشردون

قني، مبن فيهم األطفال، الذين عادوا      بينما تعرب اللجنة عن ارتياحها ألن عدد الالجئني واملشردين الساب          -٢٦٢
 ، بلغ أكثر من مليون شخص، فإهنا تالحظ أن املنطقة          ٢٠٠٤سبتمرب  /إىل ديـارهم يف الدولة الطرف حىت أيلول       

 يعيشون يف صربيا واجلبل األسود      ١٠٠ ٠٠٠زهاء  (ال تزال تضم عدداً كبرياً من الالجئني من البوسنة واهلرسك           
كما .  آخرين ال يزالون يف عداد املشردين داخل البلد        ٣١٤ ٠٠٠، وأن   )كن أخرى  يف أما  ٥٠ ٠٠٠وكرواتيا، و 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن أحداث العنف اليت تستهدف الالجئني واملشردين وممتلكاهتم                
 .أو معاملهم التذكارية أو الدينية كثرية يف البلد

 - املتعلق باملشردين والالجئني والعائدين يف مجهورية صربيسكا  ١٩٩٨م  وبينما ترحب اللجنة بقانون عا     -٢٦٣
وهو قانون ينظم الوضع القانوين للمشردين والالجئني والعائدين، وحقوقهم وواجباهتم، وكذلك إعادة إدماجهم             

كما تعرب  .  فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم البدء يف تنفيذ أي برنامج وطين شامل يف هذا الصدد                -يف اجملـتمع    
اللجنة عن قلقها ألن األطفال الالجئني واملشردين يوَدعون يف مراكز مجاعية مع الكبار، وألن هذه املراكز اجلماعية 

 .غالباً ما تؤوي إىل جانب األطفال أشخاصاً مصابني بأمراض مزمنة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٦٤

العودة اآلمنة لألطفال املشردين والالجئني وآبائهم،      أن تواصـل جهودها الرامية إىل ضمان         )أ( 
 أو ممتلكاهتم؛/وأن متنع، قدر املستطاع، عمليات االعتداء بالعنف اليت تستهدف الالجئني واملشردين و

أن تعاجل االحتياجات اخلاصة لألطفال املشردين والالجئني، وحقوقهم، وأن تضمن على وجه        )ب( 
 ئمة إليواء هؤالء األطفال وإعادة إدماج آبائهم اجتماعياً ومهنياً؛اخلصوص وضع الترتيبات املال

 أن جتعل تشريعها على مستوى الكيان متمشياً مع التشريع الوطين املتعلق بالالجئني؛ )ج( 

أن تبحث قضية األطفال الذين ُيعّد آباؤهم من ملتمسي اللجوء أو األشخاص الذين ُسمح                )د( 
 الالجئني املعترف هبم، عندما يكون كل من اآلباء واألطفال غري حائزين على             هلـم بالدخول بصفة مؤقتة أو     

 الوثائق املناسبة، وأن تضمن هلم التمتع باحلقوق املنصوص عليها لصاحل هذه الفئات؛

 .أن تواصل التماس التعاون التقين من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  )ه( 

 األطفال يف النـزاعات املسلحة

رغـم أن عـدد األطفال يف النـزاعات املسلحة يسجل اخنفاضاً مطّرداً، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء                  -٢٦٥
 ٤ ٣٧١ ما جمموعه ٢٠٠٠أغسطس / وآب١٩٩٢املعلومات اليت تفيد بأن عدد ضحايا األلغام األرضية بلغ بني عام 

ت اليت تفيد بأن هناك مليون لغم ال تزال كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلوما.  طفل٣٠٠شخصاً، منهم حنو 
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 حقل ألغام يف كافة أحناء البلد، مبا يف ذلك قرب املدارس ويف األماكن اليت يلعب فيها                 ٣٠ ٠٠٠موجودة يف حنو    
وعالوة .  طفالً يعانون كل شهر من عواقب هذا الوضع        ٥٠األطفـال، وأن مصادر الصليب األمحر تشري إىل أن          

 بالقلق إزاء حالة األطفال ضحايا النـزاع املسلح، وال سيما فيما يتعلق بنتائج النـزاع              على ذلك، تشعر اللجنة   
 .على حالتهم البدنية والنفسية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ محالت التوعية باأللغام، وأن تقوم على سبيل األولوية  -٢٦٦
فسية واالجتماعية لألطفال الذين تأثروا من جراء انفجار األلغام بتنفيذ برامج إلزالة األلغام وتقدم املساعدة الن

 .وغري ذلك من نتائج النـزاع املسلح

 االستغالل االقتصادي وأطفال الشوارع

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن عدداً كبرياً من األطفال، وال سيما أطفال الغجر،          -٢٦٧
ارع، وأن أغلبية هؤالء األطفال هم دون الرابعة عشرة من العمر، وأن معظمهم ال              يعيشـون أو يعملون يف الشو     

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن       . يلـتحقون باملدرسة، وأنه يبدو أن حنو نصف هؤالء األطفال مرضى          
أن العديد منهم   العمل الذي يقوم به هؤالء األطفال هو، يف كثري من األحيان، عمل شاق ويقوم على استغالهلم و                

 .ُيكَرهون أو ُيرغَمون على العمل

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٦٨

أن جتري دراسة استقصائية وطنية شاملة لعدد األطفال العاملني وتركيبتهم وخاصياهتم، مبن             )أ( 
ات شاملة ملنع فيهم األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياس

 ومكافحة االستغالل االقتصادي هلؤالء األطفال؛

أن تضـمن حصول أطفال الشوارع على ما يكفيهم من الغذاء والكساء والسكن والرعاية               )ب( 
 الصحية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية، لدعم منوهم الكامل؛

  من االتفاقية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        ٣٢شريع يغطي املادة    أن تضـمن تنفيذ ت     )ج( 
 ، تغطية كاملة؛)١٩٩٩(١٨٢ورقم ) ١٩٧٣(١٣٨

أن تلـتمس املساعدة من جهات منها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال، التابع ملنظمة                )د( 
 .العمل الدولية، واليونيسيف

 تعاطي املخدرات

 عن قلقها إزاء ارتفاع معدل تعاطي املخدرات واملواد املخدرة غري املشروعة يف أوساط     تعـرب اللجـنة    -٢٦٩
 .املراهقني
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة حتلل فيها بدقة أسباب ونتائج هذه الظاهرة، واالستفادة  -٢٧٠
 .ملواد املخدرة غري املشروعةمن نتائج هذه الدراسة ملضاعفة جهودها الرامية إىل منع تعاطي املخدرات وا

 االستغالل اجلنسي واالجتار 

بينما ترحب اللجنة ببعض التطورات اإلجيابية يف جمال مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم اخلطرية اليت ُترتكب            -٢٧١
  خلطة ٢٠٠١ضـد النساء والفتيات يف سياق االجتار واإلكراه على البغاء، وكذلك اعتماد جملس الوزراء يف عام                 

العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، فإهنا تعرب عن قلقها ألن االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي ال يزال                
كما تعرب اللجنة عن قلقها     . يشمل عدداً متزايداً من األطفال دون الثامنة عشرة من العمر، وال سيما املراهقات            

تعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد         ألن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل      
 .اإلباحية مل حيظَ بدراسة كافية يف إطار أنظمة العدالة اجلنائية

 وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز ٣٤ويف ضوء املادة  -٢٧٢
شار إليه أعاله وإدراجه بصورة كاملة يف أنظمة العدالة اجلنائية،          جهودهـا لتنفيذ الربوتوكول االختياري امل     

ولـتحديد ومنع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض جنسية وغري ذلك من ضروب االستغالل، ويشمل ذلك    
وعالوة على ذلك، ينبغي    . إجراء دراسات لتقييم طبيعة وحجم املشكلة وختصيص موارد كافية يف هذا اجملال           

 :رف أن تقوم جبملة أمور منها ما يليللدولة الط

أن توفـر تدريباً مناسباً ومنهجياً جلميع الفئات املهنية املعنية، وال سيما املوظفون املكلفون               -
 بإنفاذ القوانني؛

 أن تبدأ يف تنفيذ محالت توعية ومحالت وقائية موجهة حنو األطفال على وجه اخلصوص؛ -
 .اليونيسيفأن تلتمس املساعدة من جهات منها  -

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بأن أفراد الشرطة على الصعيد احمللي كثرياً ما يتغاضون،  -٢٧٣
 .كما ُيعتقد، عن األنشطة املتصلة باالجتار، أو أهنم يشاركون فيها مشاركة نشطة

لة وفعالة بشأن االدعاءات اليت تفيد بأن وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتجرى حتقيقات متعمقة ومستق        -٢٧٤
أو غري  /أفـراداً يف الشرطة قد يكونون متورطني يف أنشطة تتعلق باالجتار، وأن تفرض عليهم العقوبات اجلزائية و                

 .ذلك من العقوبات املناسبة إذا تبيَّن أهنم مذنبون

 إدارة شؤون قضاء األحداث

يد بأن مجيع احملاكم هلا جمالس خاصة باألشخاص دون الثامنة عشرة           حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تف      -٢٧٥
من العمر وأن احملاكم االبتدائية هلا أيضاً قضاة خمتصون هبذه الفئة من األشخاص، إال أنه ال توجد حماكم أحداث                   

 :وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي. خاصة قائمة بذاهتا

 عدد اجلاحنني دون الثامنة عشرة من العمر؛عدم توفر ما يكفي من املعلومات عن  )أ( 
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االفـتقار إىل البحوث أو الدراسات أو آليات التقييم املتعلقة باألنشطة الوقائية أو مبدى مالءمة                )ب( 
 التدابري القائمة؛

 وصم األطفال اجلاحنني؛ )ج( 

 عدم توفر تدابري بديلة لالحتجاز وأشكال إعادة التأهيل لألطفال اجلاحنني؛ )د( 

عـدم توفر األماكن املالئمة لقضاء فترة احلبس بالنسبة لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر                 )ه( 
 الذين ُيحَبسون مع الكبار يف كثري من األحيان؛

 سوء الظروف املادية الحتجاز األشخاص دون الثامنة عشرة احملرومني من حريتهم؛ )و( 

 . الثامنة عشرة من العمرعدم توفر التعليم الكايف للمحتجزين دون )ز( 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة جلعل نظام قضاء األحداث متوافقاً توافقاً تاماً               -٢٧٦
 منها، ومع معايري األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧مـع االتفاقـية وال سـيما مع املواد          
، ومبادئ )قواعد بيجني(ة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث األحداث، مبا فيها قواعد األمم املتحد   

، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث )مبادئ الرياض التوجيهية(األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 
نائية؛ وتوصيات اللجنة احملرومني من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجل

). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات   CRC/C/46انظر الوثيقة   (اليت قدمتها يف يوم مناقشتها العامة بشأن قضاء األحداث          
 :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، على وجه اخلصوص، اإلجراءات التالية

  باألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛أن تضمن توفري تدريب منهجي للقضاة واجملالس املختصني )أ( 
أن تـتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية كي ال يطال احلرمان من احلرية أشخاصاً دون الثامنة                )ب( 

عشرة من العمر إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يتم يف كل األحوال فصلهم عن الكبار خالل 
 مدة احتجازهم؛

 - مبن فيهم املشمولون باحلبس االحتياطي   - دون الثامنة عشرة من العمر       أن توفـر للمحبوسـني     )ج( 
 ؛)مبا يف ذلك التربية البدنية(برناجماً كامالً لألنشطة التعليمية 

أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسني ظروف االحتجاز اخلاصة باألشخاص دون الثامنة عشرة من  )د( 
 عايري الدولية؛العمر احملرومني من حريتهم، مبا يتفق مع امل

) ٣(٤٠أن تضع ُنظماً قانونية أكثر دقة بشأن عملية حتويل الوجهة، وفقاً ملا تنص عليه املادة   )ه( 
 من االتفاقية؛

 أن حتدد مبزيد من الوضوح شروط مراقبة احملتجزين األحداث اليت يأمر هبا قاضي األحداث؛ )و( 
طبقة على اجلاحنني الذين تتراوح أعمارهم بني       أن تـنظر يف تعديل أحكام السجن الراهنة املن         )ز( 

السادسـة عشرة والثامنة عشرة، وذلك بإلغاء مدة السجن الدنيا احملددة بسنة واحدة، وخفض مدة السجن                
 القصوى احملددة بعشر سنوات؛



CRC/C/150 
Page 67 

 كا؛أن ُتقر احلق يف االستعانة مبحامي دفاع منذ بداية إجراءات الدعاوى اجلنائية يف مجهورية صربيس )ح( 
أن تلـتمس املسـاعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية               )ط( 

 .حلقوق اإلنسان
 األطفال املنتمون إىل أقليات إثنية

 ١بينما ترحب اللجنة بالقانون املتعلق حبماية األقليات القومية الذي اعتمده برملان البوسنة واهلرسك يف                -٢٧٧
، وكذلك بإنشاء اللجنة املعنية بالغجر، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز              ٢٠٠٣أبـريل   /نيسـان 

والتعصب ألسباب عرقية، مبا يف ذلك حاالت العنف والتمييز اليومي، وما يترتب على هذه املشاكل من أثر جسيم 
 .لواردة يف االتفاقيةعلى ممارسة األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية، وال سيما الغجر، للحقوق ا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة حلماية املمارسة الكاملة حلقوق األطفال املنتمني               -٢٧٨
إىل مجاعـات األقلـيات اإلثنية، وأن تتخذ تدابري خاصة حلفز عملية حتقيق املصاحلة وبناء الثقة، مبا يف ذلك                   

 .ة واسعة النطاقاالضطالع حبمالت تثقيفية ومحالت توعي

  املتابعة والنشر-٨

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل  -٢٧٩
منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل الربملان، وحكومات وبرملانات 

 .طعات أو الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنااملقا

 النشر

توصـي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                 -٢٨٠
 مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت  ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة،    ) املالحظات اخلتامية (الطـرف والتوصيات    

، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، واألطفال، بغية          )على سبيل املثال ال احلصر    (
 .إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-٩

 من  ٤٤وافق بشكل تام مع أحكام املادة       تؤكـد اللجـنة على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يت           -٢٨١
ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص   . االتفاقـية 

ويف هذا الصدد، ُيعترب تقدمي الدول . منـتظمة للجـنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية     
وتقر اللجنة بأن بعض الدول     . أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية       األطـراف للـتقارير على      

وكتدبري استثنائي ملساعدة الدولة الطرف . األطراف جتد صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها وبصفة منتظمة
ية، تدعو اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام ألحكام االتفاق
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، وهو ٢٠٠٩مارس / آذار٥إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه 
 صفحة  ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد        . املوعـد احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع      

 اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات             وتتوقع). CR/C/148انظر الوثيقة   (
 .وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 نيبال: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٣٣ و ١٠٣٢يف جلستيها   ) CRC/C/65/Add.30(نظـرت اللجنة يف التقـرير الدوري الثاين لنيبال          -٢٨٢
 ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠ملعقودتني يف   ، ا )CRC/C/SR.1033 و CRC/C/SR.1032الوثيقتني  

 . املالحظات اخلتامّية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترّحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الصريح والزاخر باملعلومات وبالردود اخلطية على                -٢٨٣
غري أنّ اللجنة تأسف    . ، مما مسح بفهم حالة الطفل يف الدولة الطرف بصورة أوضح          )CRC/C/Q/NPL/2(قائمـة املسائل    

وتالحظ اللجنة مع التقدير احلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع الوفد وردود الفعل اإلجيابية   . للتأخر يف تقدمي هذا التقرير    
 .على االقتراحات والتوصيات املقّدمة أثناء املناقشة

 اجلوانب اإلجيابية -باء 

عمل األطفال  ) حظر وتنظيم (قانون  ) أ(: تالحظ اللجنة اعتماد القوانني التالية الرامية إىل تعزيز إنفاذ االتفاقية          -٢٨٤
قانون حظر  ) ب( سنة؛   ١٦، الـذي حيدد األعمـال اخلطرة وحيظـر تشغيل األطفـال دون           ٢٠٠٠يف عـام    

حترير العمال املستَرقّني ويعاقب أرباب العمل الذين ميارسون         الذي يقنن    ٢٠٠٢يف عام   ) Kamaiya(السـخرة   
 .السخرة وينشئ صناديق إغاثة حكومية للتحرير من السخرة

اتفاقية قمع االجتار   ) أ: (وترحب اللجنة بالتصديق على االتفاقيات التالية الرامية إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية           -٢٨٥
يف عام  ) ٢٩رقم   (١٩٣٠االتفاقية اخلاصة بالسخرة،    ) ب(؛ و ٢٠٠٠باألشـخاص واستغالل بغاء الغري، يف عام        

؛ واتفاقية حظر أسوأ ١٩٩٧، يف عام )١٣٨رقم  (١٩٧٣؛ واتفاقـية احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل،    ٢٠٠٢
 .٢٠٠٢، يف عام )١٨٢رقم  (١٩٩٩أشكال عمل األطفال، 

 ).٢٠١٥ -٢٠٠٥(فال وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل األط -٢٨٦

 .متاشياً مع االتفاقية) ٢٠٠٢-١٩٩٧(كما ترحب اللجنة بإدراج سياسات مناء الطفل يف اخلطة التاسعة  -٢٨٧

اللجنة الوطنية  ) أ: (وترحب اللجنة كذلك بإنشاء اهليئات التالية اليت تشمل مهامها تعزيز تنفيذ االتفاقية            -٢٨٨
؛ ٢٠٠٢اللجنة الوطنية للمرأة، يف عام      ) ب(مكتب حقوق الطفل؛    ، ال سيما    ٢٠٠٠حلقـوق اإلنسان، يف عام      

الصندوق الوطين   ) ه( مقاطعة؛   ٢٠نوادي األطفال، اليت أنشئت يف أكثر من        ) د( الوطنية؛   الداليتجلـنة   ) ج(و
 .للحد من الفقر



CRC/C/150 
Page 69 

 قوق اإلنسانوترحـب اللجنة باالتفاق الذي أبرمته الدولة الطرف مع مفوضية األمم املتحدة السامية حل              -٢٨٩
رصد التقيد بقانون   " والذي ينص على إنشاء مكتب للمفوضية يف نيبال كي يتوىل            ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ١١يف  

 ".حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، واضعاً يف االعتبار مناخ العنف والرتاع الداخلي املسلح السائد يف البلد

  االتفاقية العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ-جيم 

تعـترف اللجـنة بالتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف يف ما خيص انتشار عدم األمن والعنف بسبب                 -٢٩٠
كما تالحظ اللجنة الفقر الشديد الذي تفاقم بسبب ثقل أعباء الديون ووجود العديد من املعتقدات . الرتاع املسلح

وكل ذلك يعوق حتقيق تقدم يف إعمال حقوق الطفل         واألعـراف التقلـيدية وكذلـك النظام الطبقي الطائفي،          
 .املنصوص عليها يف االتفاقية إعماالً تاماً

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

 أثر النـزاع املسلح على تنفيذ االتفاقية

وعي تالحـظ اللجـنة اآلثار السلبية للغاية اليت خلفها النـزاع املسلح بني الدولة الطرف واحلزب الشي                -٢٩١
على األطفال يف نيبال، وهو ما ولَّد ظروفاً يصعب معها جمرد تنفيذ احلد األدىن من أحكام                ) املـاويني (النيـبايل   
وتالحظ اللجنة أن مناخ اخلوف وانعدام األمن واإلفالت من العقاب الناجم عن النـزاع املسلح وحالة        . االتفاقية

 آثار بدنية ونفسية وخيمة على التطور السليم لألطفال يف  كانت له٢٠٠٤ و٢٠٠٠الطوارئ اليت أعلنت يف عامي 
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء قيام املتمردين املاويني بقصف املدارس وتدمريها وإغالقها على نطاق . الدولة الطرف

ـزاع قد كما تالحظ اللجنة بقلق شديد أن الن  . واسع، وهو ما يعترب انتهاكاً حلقوق األطفال األساسية يف التعليم         
 .فاقَم املشاكل القائمة يف جمال تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف، على النحو املبني يف هذه املالحظات اخلتامية

، ال يسمح للدولة    ٢٠٠٢وتالحـظ اللجنة أيضاً ببالغ القلق أن عدم وجود الربملان، الذي حل يف عام                -٢٩٢
بالتصديق على االتفاقيات الدولية، مبا فيها الربوتوكول الطـرف بسـن تشريعات أو تعديلها، كما ال يسمح هلا      

 .االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

وبينما تالحظ اللجنة السيطرة الفعلية ألطراف من غري الدولة على مناطق من إقليم الدولة الطرف،                -٢٩٣
على احترام حقوق   ) املاويني( الطرف، وحتث احلزب الشيوعي النيبايل       تشـدد على املسؤولية الكاملة للدولة     

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها باحترام االتفاقية يف مجيع         . الطفل يف املناطق اليت يقومون بأعماهلم فيها      
 كما توصي   .األوقات وعدم اإلخالل بأي من أحكامها، حىت يف الظروف االستثنائية، مبا فيها حالة الطوارئ             
 .الدولة الطرف باختاذ تدابري صارمة ملكافحة اإلفالت من العقاب فيما خيص العنف ضد األطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لعودة مؤسساهتا إىل عملها االعتيادي،               -٢٩٤
 .قيةمبا فيها الربملان، وبأن تصدق على الربوتوكولني اإلضافيني لالتفا



CRC/C/150 
Page 70 

 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة

اليت اعتمدت  ) CRC/C/15/Add.57(تأسف اللجنة ألن بعض التوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية           -٢٩٥
مل تعط حقها من املتابعة، ال سيما تلك اليت ) CRC/C/3/Add.34(عقـب النظر يف التقرير األوَّيل للدولة الطرف      

ختصيص املوارد   (٣٠، و )مجـع البيانات  (٢٩، و )عـدم التمييز  (٢٦، و )التشريعات (٢٥: اتوردت يف الفقر  
 ٣٤، و )األطفال الالجئون  (٣٣، و )احلصول على اخلدمات األساسية    (٣٢، و )تسجيل املواليد  (٣١، و )لألطفال

قضاء  (٣٨ و ،)البيع واالجتار  (٣٧، و )عمل األطفال  (٣٦، و )أطفـال الشوارع   (٣٥، و )اإلسـاءة واإلمهـال   (
 .وقد تكررت هذه التوصيات يف هذه املالحظات اخلتامية). األحداث

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما يف وسعها لتناول التوصيات الواردة يف املالحظات                و -٢٩٦
 .ظات اخلتاميةاخلتامية بشأن التقرير األويل اليت مل تنفَّذ بعد وعلى أن تنفذ التوصيات الواردة يف هذه املالح

 التشريعات

ترحـب اللجـنة خبطط الدولة الطرف املتعلقة بتعديل التشريعات احمللية، وباألخص قانون األطفال لعام              -٢٩٧
 بيد أهنا تعرب عن بعض القلق إزاء وترية       .  مـن أجـل ضـمان التقيد التام مببادئ االتفاقية وأحكامها           ١٩٩٢

 .هذه املخططات

اعي القلق اليت أبدهتا من قبل خبصوص أوجه التباين يف التشريعات، وال سيما يف              وتكرر اللجنة أيضاً دو    -٢٩٨
 .القوانني احمللية والعرفية والدينية، األمر الذي أسفر عن تفاوت ومتييز يف محاية حقوق الطفل والنهوض هبا

ال سيما قانون   وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز عملية التحقق من امتثال تشريعاهتا،              -٢٩٩
وتوصي اللجنة كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على حذف . ، ملبادئ االتفاقية وأحكامها١٩٩٢األطفال لعام 

التقيـيد الراهن املتعلق بالعمر املنصوص عليه يف قانون األطفال لضمان أن يكون بإمكان مجيع األطفال، أياً                 
 .كانت أعمارهم، اللجوء إىل القضاء التماساً للحماية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنفيذها للتشريعات القائمة الرامية إىل محاية حقوق األطفال               -٣٠٠
 .والنهوض هبا، من خالل أمور منها اإلنفاذ القانوين وأنشطة التوعية

 خطة العمل الوطنية

، فإهنا تظل   )٢٠١٥ -٢٠٠٥( يف حني أن اللجنة ترحب باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل األطفال            -٣٠١
قلقة الحتمال أن تؤدي اهلواجس األمنية الراهنة يف الدولة الطرف، اليت حولت قدراً كبرياً من املوارد من اخلدمات 

 .االجتماعية األساسية، إىل إعاقة تنفيذ خطة العمل الوطنية هذه
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ويف هذا  .طنية بفعاليةوحتـث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الو   -٣٠٢
الصدد توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وبأن تشرك اجملتمع املدين 

 .يف تنفيذها

 التنسيق

 تالحظ اللجنة أن جملس املقاطعة لرعاية الطفولة، واجمللس املركزي لرعاية الطفولة، ووزارة شؤون املرأة والطفل               -٣٠٣
والـرعاية االجتماعية، وإدارة النهوض باملرأة، وفرع النهوض باملرأة على املستوى اإلقليمي، وجلنة التنمية اإلقليمية، تقوم                

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام التنسيق الواضح واملنظم بني هذه           . مجـيعاً بـدور يف املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية        
كما تشعر بالقلق ألن املوارد املخصصة حالياً   . ال تنفيذ خطة العمل الوطنية اليت اعتمدت مؤخراً       اهليئات، مبا يف ذلك يف جم     

 .هلذه اهليئات قد ال تكون كافية بالقدر الذي ميكنها من االضطالع مبهامها بفعالية

والقطاعات من  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعيني أو إنشاء آلية واحدة مشتركة بني الوزارات                -٣٠٤
وينبغي هلذه اهليئة أن تنسق أعماهلا بشكل وثيق مع         . أجـل تنسيق مجيع األنشطة املتعلقة باالتفاقية ورصدها وتقييمها        

. جلـنة التخطـيط الوطنية وأن ُتمنح والية قوية وأن تزود مبوارد بشرية ومالية كافية للقيام مبهامها على أفضل وجه                   
 .مع املدين، وخرباء يف حقوق الطفل وغريهم من املهنيني، باإلضافة إىل ممثلني للحكومةوينبغي أن تضّم أعضاء من اجملت

 الرصد املستقل

ترحـب اللجـنة بوجود اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ال سيما مكتب حقوق الطفل واللجنة الوطنية للمرأة                  -٣٠٥
ر بالقلق إزاء مدى تيسر اللجوء إىل آليات التظلم هذه        بيد أهنا تشع  . وجمـالس املقاطعات لرعاية الطفولة يف الدولة الطرف       

كما تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية      . ومدى توفرها جلميع األطفال يف الدولة الطرف والوالية احملدودة ملكتب حقوق الطفل           
شعر اللجنة  وإضافة إىل ذلك، ت   . الدعـم السياسـي واملايل الذي تقدمه الدولة الطرف هلذه اهليئات كي تضطلع بوالياهتا             

 .بالقلق ألن عدد جمالس املقاطعات لرعاية الطفولة الذي يعمل حالياً حمدود

بشأن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلّة، تشّجع اللجنة        ) ٢٠٠٢(٢يف ضـوء التعليق العام رقم       و -٣٠٦
د املستقلة ختصص هلا    الدولـة الطـرف على التحقق من أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات الرص               

موارد بشرية ومالية كافية حىت يتسىن هلا رصد تنفيذ االتفاقية بفعالية واختاذ مجيع التدابري الفعالة لتسهيل وصول مجيع                 
وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف يف توسيع نطاق والية مكتب حقوق الطفل             . األطفـال إليها واستخدامهم هلا    

ويف هذا اخلصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على        . عها األطفال والشكاوى اليت يقدموهنا    لتشمل القضايا اليت يرف   
وتقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة      . تعزيـز جهودها يف جمال التوعية لتيسري جلوء األطفال فعلياً إىل آليات التظلم            

 .الطرف يف تعزيز والية جمالس املقاطعات لرعاية الطفولة

ة الدولة الطرف بشدة على احلفاظ على فعالية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واستقالهلا بعد              وحتـث اللجن   -٣٠٧
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٥انتهاء والية اللجنة احلالية يف 
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 املوارد املخصصة لألطفال

ة اإلنفاق على   إن اللجنة تدرك الصعوبات االقتصادية والسياسية اليت تواجه الدولة الطرف واجلهود املبذولة لزياد             -٣٠٨
اخلدمـات االجتماعـية األساسـية والتعليم، لكنها مع ذلك تشعر بالقلق إزاء عدم ختصيص اعتمادات كافية يف امليزانية                  

 .لألطفال وإلعمال حقوقهم

 منها، توصي اللجنة    ٦، و ٣، و ٢ من االتفاقية، ويف ضوء املواد       ٤بغـية تعزيز تنفيذ أحكام املادة       و -٣٠٩
متنح األولوية يف خمصصات امليزانية إلعمال حقوق الطفل إىل أقصى حدود املوارد املتاحة             الدولة الطرف بأن    

ويف هذا املقام، حتث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من رصد املوارد . واتـباع النهج القائم على احلقوق  
 .بكفاءة وفعالية يف إطار التعاون الدويل

 مجع البيانات

إزاء عدم وجود بيانات شاملة وحمّدثة يف تقرير الدولة الطرف وإزاء االفتقار إىل نظام وطين               يساور اللجنة القلق     -٣١٠
 .مالئم جلمع البيانات يغطي مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث نظام جلمع البيانات واملؤشرات يكون متسقاً مع   و -٣١١
وينبغي هلذا النظام أن يشمل مجيع األطفال .  ومصّنفاً تبعاً للجنس والعمر ومكان اإلقامة واإلعالة االتفاقية ومفصالً

 عاماً مع التركيز حتديداً على أضعفهم، مبن فيهم األطفال الفقراء، واألطفال املعوقون، واألطفال الذين  ١٨حىت سن 
الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات يف وتشّجع اللجنة كذلك الدولة . يعيشون يف أسر وحيدة الوالد

وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف . صياغة القوانني والسياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية بفعالية
 .املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات مثل اليونيسيف

 النشر

لدولة الطرف إلشراك أعضاء اجملتمع املدين، مبن فيهم األطفال، يف إعداد    حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا ا  -٣١٢
تقريرها الدوري ونشر املعلومات عن االتفاقية، غري أهنا تشعر بالقلق ألنّ التدابري املتخذة للتوعية مببادئ االتفاقية   

ة وأحكامها يف املقررات الدراسية وتأسف اللجنة، على وجه التحديد، لعدم إدراج مبادئ االتفاقي. وأحكامها غري كافية
 .يف مجيع مراحل التعليم، ولعدم وجود أي خطة منهجية لتدريب وتوعية فئات املهنيني اليت تعمل من أجل األطفال ومعهم 

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إملام البالغني واألطفال بأحكام االتفاقية  و -٣١٣
وتوصي أيضاً الدولة الطرف باالضطالع بربامج للتثقيف والتدريب املنتظم .  هلا على نطاق واسعومبادئها وفهمهم

خبصوص احلقوق اليت تكفلها االتفاقية لألطفال واآلباء واألمهات، وكذلك مجيع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال    
 القانون وموظفي الدولة والعاملني يف مؤسسات واحملامني وموظفي إنفاذولصاحلهم، وال سيما الربملانيني والقضاة 

ويف هذا الصدد توصي اللجنة . احتجاز األطفال واملعلمني والعاملني يف جمال الصحة، واألخصائيني االجتماعيني
وتوصي اللجنة أيضاً . بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية الرمسية يف مجيع مراحل التعليم
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ر الدولة الطرف يف التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق أن تنظ
 .اإلنسان يف هذا اخلصوص

 التعاون مع اجملتمع املدين

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود الكثرية اليت فرضتها السلطات على منظمات اجملتمع املدين مثل     -٣١٤
الرقابة وحظر السفر واشتراط احلصول على ترخيص حكومي قبل تلقي املنح من            شـروط إعادة التسجيل و    

 .اجلهات املاحنة

وتؤكد اللجنة أمهية دور اجملتمع املدين يف التنفيذ التام لالتفاقية وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بإزالة  -٣١٥
 مات اجملتمع املدين حبرية يف    مجـيع العقـبات القانونـية والعملـية واإلدارية اليت حتول دون سري عمل منظ              

 .الدولة الطرف

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

تالحـظ اللجنة حظر ممارسة التمييز يف الدستور وغريه من التشريعات ذات الصلة، كما تالحظ خمتلف اجلهود                  -٣١٦
ء تفشي التمييز الفعلي ضد الفتيات اليت تبذهلا الدولة الطرف للقضاء على التمييز، لكنها تكرر اإلعراب عن قلقها البالغ إزا           

 واألطفال الذين ينتمون إىل السكان األصليني أو        الداليتواألطفـال الذيـن ينـتمون إىل أشد الفئات ضعفاً مثل طائفة             
األقلـيات اإلثنية واألطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء وأطفال الشوارع  واألطفال املعاقني واألطفال الذين يعيشون يف                 

وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن من املرجح أن يتعرض األطفال الذين ينتمون إىل الفئات الضعيفة لإليذاء                . ق الريفية املـناط 
 .واالستغالل نتيجة للمواقف التمييزية السائدة

 إزاء استمرار التمييز الطبقي   ) CERD/C/64/CO/5(وباإلشارة إىل دواعي قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري           -٣١٧
 يف جماالت التعليم والتوظيف والزواج وارتياد األماكن العامة، مبا فيها مصادر املياه وأماكن              الداليتالطـائفي الفعلي ضد     

العـبادة، تعـرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اآلثار الضارة هلذا الشكل السائد من أشكال التمييز على احلالة اجلسمانية                    
 . يف الدولة الطرفاليتالدوالنفسية والعاطفية ألطفال 

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان إعمال القوانني القائمة اليت تكفل مبدأ عدم      و -٣١٨
التمييز وأن تعتمد التشريعات املالئمة، عند االقتضاء، اليت تكفل متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بكلّ احلقوق 

أن تويل ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على . ٢ متييز، وفقاً للمادة اليت تنص عليها االتفاقية دون
األولوية للخدمات االجتماعية وحتّدد أهدافها لصاحل األطفال املنتمني إىل أشد الفئات ضعفاً وأن تتخذ مجيع التدابري    

الت إعالمية شاملة ملنع مجيع أشكال   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على شن مح   . الفعالة لضمان محايتهم من االستغالل   
 .التمييز ومكافحتها 
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وتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج املتصلة باتفاقية حقوق               -٣١٩
عنصرية والتمييز  الطفل اليت نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة ال              

 ١على الفقرة ) ٢٠٠١(١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم               
 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩من املادة 

 احترام آراء الطفل

تمع املدين، لتعزيز حق الطفل حتيط اللجنة علماً باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف، بالتعاون مع أعضاء اجمل -٣٢٠
يف مساع رأيه، لكن القلق يساورها ألن آراء الطفل ال حتظى باالهتمام الكايف يف كل امليادين اخلاصة حبياة األطفال 

 مل تدرج بالكامل يف تشريعات الدولة الطرف وقراراهتا اإلدارية والقضائية، أو يف السياسات ١٢وألن أحكام املادة 
 . الصلة باألطفالوالربامج ذات

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يليو -٣٢١

أن تعزز وتيّسر احترام آراء األطفال وأن تكفل مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متّسهم يف كلّ   )أ( 
 قية؛ من االتفا١٢جماالت اجملتمع، وال سّيما داخل األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمعات احمللية، وفقاً للمادة 

أن تعّدل تشريعاهتا على حنو يسمح بفهم حقوق الطفل وأخذ آرائه يف االعتبار يف املنازعات املتعلقة  )ب( 
 بالوصاية وسائر اإلجراءات القانونية اليت متس األطفال وغريها من األمور؛

لقضاة وللمجتمع أن توفّر املعلومات التثقيفية لآلباء واملعلمني واملوظفني اإلداريني احلكوميني وا )ج( 
 .بشكل عام، ولغريهم، بشأن حقوق األطفال حىت يتسىن وضع آرائهم يف االعتبار والسماح مبشاركة األطفال

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

  واحلق يف اجلنسيةواليدتسجيل امل

بالرغم من اجلهود بينما تالحظ اللجنة أن تسجيل املواليد إلزامي مبوجب القانون، فإهنا تشعر بالقلق ألنه           -٣٢٢
املواليد ميثل مشكلة، ال سيما يف املناطق الريفية وأن هذا  اليت بذلتها الدولة الطرف، ال يزال اخنفاض معدل تسجيل

، مبا  "خبدمات اإلدارة العامة  "الوضع قد تفاقم نتيجة للرتاعات اليت قلصت قدرة السلطات احمللية على االضطالع             
 يساورها القلق ألن األطفال الذين مل جير تسجيلهم عند الوالدة أكثر تعرضاً لإليذاء واللجنة. فيها تسجيل املواليد 

 .واالستغالل، مبا يف ذلك جتنيدهم يف مجاعات مسلحة ألنه ال ميكن التحقق من أعمارهم

الية، أو غري مؤهلني للحصول على اجلنسية النيب/وواللجنة قلقة أيضاً ألن العديد من األطفال غري مسجلني  -٣٢٣
 وخيمة على متتعهم الكامل باحلقوق واحلريات األساسية، ال سيما احلق يف معرفة آبائهم      مبـا لذلـك من عواقب     

ويساور اللجنة قلق بالغ ألنه، مبوجب األحكام احلالية للقانون اخلاص باملواليد والوفيات            . والتمـتع برعايـتهم   
، قد تواجه األم صعوبات يف تسجيل       ١٩٧٦ لسنة   )تسجيل األحوال املدنية  (وغريمهـا مـن األحوال الشخصية       

وبالتايل .  ال يسمح للطفل باملطالبة باجلنسية وهو حيمل اسم أمه١٩٦٤طفـلها، وباملثل فإن قانون اجلنسية لسنة   
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فـإن األطفال املولودين من آباء أجانب واألطفال املهملني واليتامى واألطفال من أمهات عازبات وأطفال طائفة           
وفضالً عن ذلك، تعرب اللجنة .  قد ال يستطيعون حتديد هوية آبائهم ال ميكنهم احلصول على اجلنسية  بادي الذين 

 .عن قلقها ألن السلطات ال تضطلع بتسجيل مواليد الالجئني البوتانيني

لة الطرف على بذل املزيد من اجلهود، مبا فيها         و من االتفاقية، حتث اللجنة الد     ٧ويف ضـوء املـادة       -٣٢٤
يف هذا الصدد توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة        و. امليالد التوعية، لضمان تسجيل مجيع األطفال عند        محالت

تعمل بنشاط مع اجملتمعات احمللية      واليدسلطات احلكومات احمللية املكلفة مبهمة تسجيل امل      الطـرف مـن أن      
ث اللجنة الدولة الطرف على ويف هذا اخلصوص حت. لضمان تسجيل املواليد يف الوقت املناسب وبصورة فعالة    

 . اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدينمنهاجهات عدة التماس املساعدة من 

التشريعات ذات  إىل تعديل    على سبيل األولوية     تعمدالدولة الطرف بأن    كذلك  توصـي اللجـنة     و -٣٢٥
) األحوال املدنيةتسجيل ( الشخصية والمن األحات وغريمها اخلاص باملواليد والوفيقانون الالصلة، وباألخص 

الدستور لضمان   من   ٩املادة  من  ) ٥(و) ٢(و) ١( والفقرات   ١٩٦٤ لسنة وقانون اجلنسية    ١٩٧٦ لسـنة 
 على سبيل   عيد النظر الدولة الطرف على أن ت    أيضاً  حتث اللجنة   و.  من االتفاقية  ٨ و ٧التقـيد التام باملادتني     

 جلميع أطفال امليالد األطفال الالجئني وضمان إصدار شهادات  ميالدتسجيل  ما خيص   ستها يف   سيايف  األولوية  
 .الالجئني وملتمسي اللجوء املولودين يف الدولة الطرف

 محاية اخلصوصية

استمرار وسائط اإلعالم يف إعالن هوية املخالفني للقانون من األطفال أو ضحايا "تالحظ اللجنة مع القلق  -٣٢٦
وهو ما يشكل خمالفة صرحية للمادة      ) ١٢٤الفقرة  " (صاب أو األطفال الذين يعيشون يف ظل ظروف صعبة        االغت
 . من االتفاقية١٦

 يف نيبال حق    ذاعةوحتـث اللجـنة الدولة الطرف على إنشاء آليات لضمان أن حتترم مجيع املواد امل               -٣٢٧
 ذاتية، وضمان تنظيم دورات تدريبية مناسبة     مدونة قواعد سلوك أو رقابة    مثالً يف شكل    الطفل يف اخلصوصية    

 .إلعالميني، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال يف اخلصوصيةليف جمال حقوق اإلنسان 

 العقوبة البدنية

ويف املدرسة  يف  تشـعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار معاقبة األطفال بدنياً وإساءة معاملتهم داخل األسرة و              -٣٢٨
 ،١٩٦٣ لعام والقانون املدين    ١٩٩٢ األطفال لعام  القلق إزاء أحكام قانون      يساورهاكما  . غريها من املؤسسات  

الـيت جتيز توقيع العقوبة البدنية يف البيت ويف املدرسة ويف غريها من مؤسسات وأشكال رعاية األطفال، وهو ما                   
انوين حمدد حيظر املمارسات    وتشدد اللجنة على أمهية وجود نص ق      .  من االتفاقية  ١٩يـتعارض صراحة مع املادة      
 .التقليدية الضارة باألطفال

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٢٩
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املتهم يف ـ وإساءة مع مبوجب القانون توقيع العقوبة البدنية على األطفالةـصراح ظرأن حت )أ( 
 املؤسسات؛غريها من رة واملدرسة وـاألس

لة املنصوص عليه يف قانون األطفال والقانون املدين        عملية تعديل احلكم ذي الص    ب أن تعجـل   )ب( 
  من االتفاقية؛١٩ لضمان تقيده باملادة ١٩٦٣لعام 

 محالت التوعية إلعالم اآلباء واملعلمني واملهنيني الذين يعملون مع األطفال، ال سيما             أن تعزز  )ج( 
املعاملة من عواقب وخيمة على ختلفه العقوبة البدنية وإساءة    ا   مب كذلـك اجلمهـور عامة،    يف املؤسسـات، و   

 ؛هذه احلمالت يف  فعلياًاألطفال ووسائط اإلعالمأن تشرك و، األطفال

أن تعمل على ضمان اتباع أشكال التأديب اإلجيابية والتشاركية واخلالية من العنف مبا يتوافق  )د( 
 الً للعقوبة البدنية على مجيع، بوصفها بدي٢٨ من املادة ٢وكرامة الطفل وأحكام االتفاقية، ال سيما الفقرة   

 .مستويات اجملتمع

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية والرعاية البديلة/ والديهمفصل األوالد عن

 ةسرقلق إزاء تزايد عدد األسر واألطفال الذين يواجهون خطر تفكك األ          بـالغ ال   اللجـنة    يسـاور  -٣٣٠
 القلق إزاء تزايد عدد األطفال املقيمني يساورهاكما .  يف الدولة الطرفالراهننتيجة الرتاع املسلح  وانفصاهلا

اإليدز، وألن /فريوس نقص املناعة البشريةأيضاً بسبب نتيجة للرتاع املسلح وإمنا فحسب يف دور الرعاية ليس 
كما تشعر اللجنة بالقلق . ارهبم أق أقربأو/العديد من هؤالء األطفال ال يزال لديهم كال األبوين أو أحدمها و

وتشعر . ألن دور الرعاية هذه ال تتوافر فيها املعايري اليت حددهتا الدولة الطرف، وألن العديد منها غري مسجل
 .اللجنة بالقلق أيضاً النعدام الرصد الكايف والفعال لنوعية هذه املرافق

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٣١

تمعية واستحقاقات الضمان   اجمل لياكاهلمن خالل   أن تعمـل عـلى وضـع وتنفـيذ برامج            )أ( 
 يف أداء واجباهتم األبوية، وإيالء اهتمام خاص يف هذا املضمار لألسر املتضررة من باءاالجـتماعي لدعـم اآل    

 املعيشية وحيدة الوالد؛ مثل األسر الضعيفةالرتاع املسلح واألسر 

تنفيذ برامج تدعيم البىن    عن طريق   عالة من أجل مل مشل األسر املنفصلة         تدابـري ف   أن تـتخذ   )ب( 
 له قدراً كافياً من املوارد  تاحياألساسـية القائمـة مثل األسرة املوسعة، ومن أجل استحداث نظام للكفالة   

 واملوظفني املدربني؛

ا مسجلة وحمل رصد     من أن دور الرعاية تتقيد مبعايري اجلودة طبقاً لالتفاقية وأهن          أن تـتأكد   )ج( 
 من االتفاقية،   ٢٥والتحقق من أنه جيري استعراض األطفال يف هذه الدور بصفة منتظمة وفقاً للمادة              منتظم،  

 .لضمان عدم اللجوء إىل اإليداع يف هذه الدور إال كمالذ أخري وألقصر مدة ممكنة
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 )أحد والديهم(ودعون يف السجون مع والديهم األطفال امل

، ويف  بالغنييعيشون مع والديهم يف سجون ال     العدد الكبري من األطفال الذين      جنة بالقلق إزاء    تشـعر الل   -٣٣٢
 . املعايري الدولية أوضاع سيئة ال تستويفأحيان كثرية يف

 األطفال مع والديهم  إقامةوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف املمارسة احلالية املتمثلة يف -٣٣٣
 تكون هذه اإلقامة مقصورة على احلاالت اليت تكون يف مصلحة الطفل، وأن تكون ظروف               حىتن  ويف السج 

وتوصي اللجنة أيضاً بأن يوفر لألطفال الذين       . املعيشة مناسبة الحتياجاته املتعلقة بنمو شخصيته منواً منسجماً       
 ُيسمح هلم بالتواصل املنتظم نأ يف السجن رعاية بديلة مناسبة، مثالً يف إطار األسرة املوسعة، و      يوجد والداهم 
 .مع والديهم

 التبين

 يف الدولة الطرف، سلح ويف سياق الرتاع امل    ،نظراً إىل العدد الكبري من أطفال نيبال الذين يتبناهم أجانب          -٣٣٤
وهو ما ، فيما بني البلدان التبين يف جمال  سياسة واضحة وتشريعات مالئمة      االفتقار إىل  اللجنة القلق إزاء     يسـاور 

وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء عدم مراعاة أصول        . وهتريبهم عمثل االجتار يف الرضّ   يسـفر عـن ممارسات شىت،       
. تتضمن إهناء املسؤولية األبوية    يف احلاالت اليت     صياءاحملاكمـات، مبا يف ذلك التقييم التقين ألهلية اآلباء أو األو          

 غري الرمسي اليت قد تنطوي على استغالل        بينلق عليها الت  عن قلقها إزاء املمارسة اليت يط     وتعـرب اللجـنة أيضاً      
 .األطفال كخدم يف املنازل

تعمد إىل وضع وتنفيذ سياسات وأحكام قانونية تتعلق بالتبين فيما          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      و -٣٣٥
كامها، ال سيما املادة   متام التقيد مببادئ االتفاقية وأح     بينلضمان تقيد ممارسة هذا الشكل من الت      بـني البلدان    

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي على وجه اخلصوصيف هذا الصدد و. ٢١

بلدان فيما بني الاتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين أن تصدق على  )أ( 
 بغية حتقيق عدة أمور منها منع االجتار يف األطفال وهتريبهم؛

فيما بني النظر يف اآلليات واإلجراءات الراهنة املتعلقة بالتبين على الصعيد احمللي و     أن تعـيد     )ب( 
ـ  بلدان، ال سيما دور ومسؤوليات هيئات صنع القرار على الصعيد الوطين وعلى مستوى املقاطعات بغية               ال

النظر يف القضايا   ضـمان احتـياز املهنـيني املسؤولني عن حاالت التبين التام للخربة التقنية الالزمة إلعادة                
 ومعاجلتها يف ضوء اتفاقية الهاي؛

أن تقوم بوضع وتنفيذ معايري صارمة لتبين أطفال نيبال، مع التأكد بوجه خاص من منح فترة        )ج( 
زمنية معقولة القتفاء أثر الوالدين أو أقرب أقارب األطفال املنفصلني عنهم نتيجة النـزاعات املسلحة، وإلغاء 

اليت تنص على أن فقر والدي   ) ٢٠٠٠(يف شروط وإجراءات تبين األجانب ألطفال نيبال        األحكـام الواردة    
 الطفل ميكن أن يشكل مربراً قانونياً للتبين؛
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أو انفصال الطفل قد وضع /أن تتأكد من أن استنفاد مجيع السبل ملنع إهناء املسؤولية األبوية و )د( 
 ضمن التبين؛بوصفه معياراً واضحاً يف مجيع احلاالت اليت تت

أن تـنظم وترصد ممارسة وضع األطفال مع أقرب أقربائهم أو غريهم، ملنع استغالهلم، وأن                 )ه( 
 .تتأكد من أن مجيع حقوقهم، مبا فيها احلق يف التعليم والرعاية الصحية، حتظى باالحترام الكامل

 )التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع(اإلساءة واإلمهال 

تالحظ اللجنة أن قانون الطفل حيظر على الوالدين أو األوصياء أو املعلمني معاملة األطفال معاملة سيئة                 -٣٣٦
أيـاً كان نوعها، لكنها تشعر باجلزع لتفشي ظاهرة االعتداء على األطفال والعنف األسري يف الدولة الطرف،                 

 ال تكفل لألطفال والنساء محاية كافية من العنف   وتـرى أن التشـريعات احمللية السارية حالياً يف الدولة الطرف          
وتالحظ اللجنة بوجه خاص أن قانون الطفل الذي يكفل لألطفال احلماية من املعاملة القاسية ال ينص                . األسري

على آلية فعالة لالنتصاف، وأن انتهاك القانون ال يعترب جرمية دولة وبالتايل فهو ال يتيح سبل انتصاف إال يف إطار  
وتأسف اللجنة كذلك لعدم صدور مشروع قانون مكافحة العنف األسري الذي أقره الربملان يف              . اكم املدنية احمل

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي يف الدولة الطرف بالعنف املوجَّه ضد املرأة             .  قبل حله  ٢٠٠٢أبريل  /نيسـان 
 .سؤولني عن إنفاذ القواننيوالطفل بوصفه جرمية يعاقب عليها القانون، مبا يف ذلك بني امل

وتالحظ اللجنة أن قانون الطفل ينص أيضاً على التحقق من الرعاية املقدمة يف دور األطفال ومراكز  -٣٣٧
إعادة تأهيل األطفال ودور اليتامى، لكن القلق يساورها إزاء االفتقار إىل آليات مالئمة لتقدمي الشكاوى وأماكن 

واللجنة يقلقها أيضاً احتمال أن تتعرض املالحقة القضائية . إلمهال من األطفالآمنة خمصصة لضحايا اإلساءة وا
 .ألعمال اإلساءة واإلمهال لعقبات نتيجة ملشاكل بنيوية كربى يف النظام القضائي

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم من خالل  -٣٣٨
 :بعدة أمور منها ما يليالقيام 

إجراء دراسة عن أسباب هذه الظاهرة ونطاقها ووضع استراتيجية شاملة ملعاجلة العدد الكبري  )أ( 
واملـتزايد مـن حاالت اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم وممارسة العنف ضدهم داخل األسرة، هبدف منع هذه                 

 الظاهرة واحلد منها؛

غ عن حاالت اإلساءة واإلمهال احملتملة إلزامياً بالنسبة إىل مجيع املهنيني                    اعتماد تشريعات جلعل اإلبال         )ب( 
 الذين يعملون مع األطفال وألجلهم، وتدريب هؤالء املهنيني على حتديد حاالت إساءة املعاملة واإلبالغ عنها وإدارهتا؛                           

عتماد التدابري البديلة القيام حبمالت تثقيف عامة إلذكاء الوعي بعواقب إساءة معاملة األطفال، وا )ج( 
 لتأديب األطفال، والتصدي للحواجز االجتماعية والثقافية اليت متنع الضحايا من التماس املساعدة؛

إقامة آليات فّعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بصورة تراعي شعور األطفال، وتأمني              )د( 
 ال وإمهاهلم، فضالً عن إقامة نظم مناسبة حلماية الشهود والضحايا؛املالحقة القضائية ملرتكيب أعمال اإلساءة إىل األطف
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توفري اخلدمات الالزمة للتعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لضحايا االعتداءات    )ه( 
ذ التدابري اجلنسية وأي أطفال آخرين يقعون ضحايا اإليذاء أو اإلمهال أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل، واختا   
 املالئمة للحيلولة دون جترمي الضحايا ووصمهم، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع املنظمات غري احلكومية؛

 .التماس املساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )و( 

  الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

سة وطنية بشأن املعوقني وبوجود قوانني تنص على حقوق األطفال املعوقني، مبا            تعترف اللجنة بوضع سيا    -٣٣٩
، ١٩٩٢، وقانون األطفال لعام     ١٩٧١، وقانون التعليم لسنة     ١٩٨٢فـيها قانون محاية املعوقني ورعايتهم لسنة        
قني، غري أهنا ال     كلفت بوضع ودعم الربامج املوجهة إىل املعو       ٢٠٠٠وبإنشاء جلنة تنسيق وطنية للمعوقني يف عام        

 :تزال قلقة إزاء ما يلي

 أن تنفيذ هذه التشريعات والربامج مل يكن فعاالً وأن الدولة الطرف مل ختصص املوارد الالزمة هلا؛ )أ( 

 ؛عدم وجود نظام وطين للكشف والتدخل املبكرين فيما خيص األطفال املعوقني )ب( 

ألطفال املعوقني يف النظام التعليمي ويف اجملتمع بشكل عام، مبا   عدم كفاية اجلهود املبذولة لتيسري إدماج ا       )ج( 
يف ذلـك اجلهود الرامية إىل تغيري املواقف التقليدية جتاه األشخاص املعوقني وحتسني سبل الوصول إىل املعلومات واملرافق                  

 .الطبية وما إىل ذلك

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -٣٤٠

عملية وضع سياسة شاملة لألطفال املعوقني وأن تتخذ التدابري الالزمة، وخصوصاً           أن تعجل ب   )أ( 
 توفري موارد كافية لتنفيذ تلك السياسة تنفيذاً فعلياً؛

أن تضـطلع بدراسـة لتحديد أسباب اإلعاقة وسبل منعها وأن تضع نظاماً وطنياً للكشف                )ب( 
 واإلحالة والتدخل يف وقت مبكر؛

اً ألوضاع هؤالء األطفال فيما يتعلق بوصوهلم إىل الرعاية الصحية واخلدمات أن جتري تقييم )ج( 
التعليمية، وفرص العمل املناسبة وأن ختصص موارد كافية لتعزيز اخلدمات اخلاصة باألطفال املعوقني، ودعم أسرهم 

 وتدريب املهنيني يف هذا اجملال؛

قرار اجلمعية العامة   (تكافؤ الفرص للمعوقني    يف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق       أن تتواصـل،     )د( 
 وتوصـيات اللجـنة املعـتمدة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني                ) ٤٨/٩٦رقـم   

)CRC/C/69    التشجيع على إشراك األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ودجمهم           )٣٣٩-٣١٠، الفقـرات ،
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يالء املزيد من األمهية لتوفري التدريب اخلاص للمعلمني وتيسري سبل وصول األطفال املعوقني إىل              يف اجملتمع من خالل إ    
 البيئة املادية، مبا فيها املدارس واملنشآت الرياضية والترفيهية، ومجيع األماكن العامة األخرى؛

ملعلمون، الذين يعملون مع  التماس التعاون التقين لتدريب الوالدين واملوظفني املهنيني، مبن فيهم ا  )ه( 
 .األطفال املعوقني ومن أجلهم، من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية

 الصحة واخلدمات الصحية

يف عام " اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة"ترحـب اللجنة بإنشاء فريق عامل مكلف بتطبيق استراتيجية       -٣٤١
ة الطرف لتحسني تغطية التحصني من األمراض لألطفال دون اخلامسة، مبا  وتشيد باجلهود اليت تبذهلا الدول١٩٩٧

بيد أن اللجنة تشاطر دواعي قلق الدولة الطرف ألن         . يف ذلـك االنـتهاء مؤخراً من محلة التطعيم ضد احلصبة          
مجاالً املعوقـات الشديدة حتول دون توفري اخلدمات الصحية واالجتماعية وألن نوعية الرعاية الصحية وتوفرها إ              

واللجنة يساورها . لألطفال يف الدولة الطرف يشوهبما قصور شديد، ال سيما بني األسر الفقرية ويف املناطق الريفية
 :القلق بصفة خاصة إزاء ما يلي

ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة ووفيات األمومة، واخنفاض معدل العمر             )أ( 
 املتوقع يف الدولة الطرف؛

اسـتمرار أمراض الطفولة اليت ميكن توقيها، مثل اإلسهال؛ وسوء التغذية وفقر الدم واألمراض                )ب( 
 املعوية املعدية والعدوى اجلرثومية واحلصبة وااللتهاب الرئوي يف هتديد حياة األطفال ومنوهم؛

األطفال على قيد   االفتقار إىل الرعاية قبل الوالدة وبعدها، وهو ما ميثل عوامل حتول دون بقاء               )ج( 
 احلياة وتعوق منوهم؛

االفـتقار إىل املرافق الصحية واحلصول على املياه النظيفة الصاحلة للشرب، وخباصة يف املناطق               )د( 
 الريفية اليت تعاين عموماً من انعدام اخلدمات؛

ر املمارسات  قلـة الوعي بالصحة والنظافة والقواعد الصحية، ال سيما يف املناطق الريفية وانتشا              )ه( 
التقلـيدية اليت ميكن أن تلحق الضرر بصحة األطفال، مثل استشارة العرافني بدالً من الذهاب إىل املرافق الطبية                  

 .العصرية ومنع املياه عن األطفال املصابني باإلسهال

ددة وتالحـظ اللجـنة أيضاً مع القلق أنه مل ُيبذل سوى جهٍد ضئيل ملعاجلة عوامل الضعف الصحية احمل                  -٣٤٢
لألطفال املعرضني للخطر واحتياجاهتم، مبن فيهم أطفال الشوارع، واألطفال العمال، واألطفال املشتغلون باجلنس، 

 .الداليتوأطفال 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي -٣٤٣
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يف ذلك من   االستمرار يف اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتحسني اهلياكل األساسية الصحية، مبا             )أ( 
خالل التعاون الدويل، من أجل ضمان حصول مجيع األطفال على الرعاية واخلدمات الصحية األولية املزّودة               

 مبوارد مالية كافية، مبا يف ذلك األدوية األساسية، واستهداف املناطق الريفية بصفة خاصة؛

 يع أحناء البالد؛االستمرار يف تعزيز جهودها لتوسيع نطاق عملية التحصني لتشمل مج )ب( 

 تيسري إمكانية الوصول األكرب إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ )ج( 

مواصـلة تعزيـز الـتدابري املتعلقة مبكافحة أمراض الطفولة، من خالل إيالء اهتمام خاص                )د( 
 الحتياجات األطفال املنتمني للمجموعات األكثر تعرضاً للمخاطر؛

عية من أجل تزويد عامة اجلمهور وال سيما األسر واألطفال ومقدمي الرعاية املشاركة يف جهود التو   )ه( 
 الصحية مبن فيهم ممارسو الطب التقليدي باملعارف املناسبة يف ما خيص اإلسعافات األولية والرعاية الصحية األساسية؛

امة، وضمان  تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانات، مبا يف ذلك ما يتعلق باملؤشرات الصحية اهل             )و( 
ُحُسن توقيت وموثوقية البيانات الكمية والنوعية واستخدام النظام ألغراض صياغة سياسات وبرامج منسقة             

 من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

مـتابعة البحـث عن سبل إضافية للتعاون واملساعدة من أجل النهوض بصحة األطفال مع                )ز( 
 .بني منظمات أخرىمنظمة الصحة العاملية واليونيسيف، من 

 صحة املراهقني

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إيالء الدولة الطرف االهتمام الكايف للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف  -٣٤٤
واللجنة يساورها القلق ألن املراهقني يتعرضون      . ذلـك الشـواغل ذات الصلة بالنمو والصحة العقلية واإلجنابية         

 وعقلية، مبا يف ذلك الناجتة عن االعتداء اجلنسي والعنف وتعاطي املخدرات واخلمور واإلصابة ملخاطر صحية بدنية
اإليدز، واخنفاض مستوى الوعي /باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ومنها متالزمة نقص املناعة البشرية

 .يف صفوف املراهقني بشأن قضايا الصحة اإلجنابية

 :دولة الطرف القيام مبا يليتوصي اللجنة ال -٣٤٥

إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة املشاكل الصحية لدى املراهقني ونطاقها، واستخدام هذه             )أ( 
الدراسـة باملشاركة التامة للمراهقني كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحية، والتركيز بشكل خاص على              

، ال سيما من خالل خدمات التثقيف يف جمال الصحة          الوقاية من اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي      
بشأن ) ٢٠٠٣ (٤اإلجنابية وإسداء املشورة اليت تراعي األطفال، على أن تضع يف االعتبار التعليق العام رقم               

 صحة املراهقني ومنوهم يف هذا اخلصوص؛
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ال الصحة  تقـدمي خدمات املشورة يف ما خيص النمو والصحة العقلية وكذلك املشورة يف جم              )ب( 
 اإلجنابية ونشرها بني املراهقني وتسهيل وصوهلم إليها؛ 

اختـاذ التدابري الالزمة إلدماج التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف املناهج الدراسية والقيام               )ج( 
من حبمالت للتوعية من أجل إطالع املراهقني على حقوقهم يف ما يتعلق بالصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك الوقاية                  

 اإليدز واحلمل املبكر؛/اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية

مواصلة العمل مع الوكاالت الدولية اليت لديها خربة يف املسائل الصحية املتعلقة باملراهقني،              )د( 
 .صحة العامليةومن بينها صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف ومنظمة ال

 الزواج املبكر

 عاماً للفتيات، فإهنا تشاطر دواعي قلق الدولة الطرف إزاء          ١٨بينما تقر اللجنة بأن السن الدنيا للزواج         -٣٤٦
انتشـار عـادة الـزواج املبكر املتعارف عليها عملياً، ال سيما يف صفوف بعض اجملتمعات اإلثنية والدينية، وأن            

تكفل هلن احلماية وال يتمتعن حبقوقهن بصفتهن أطفاالً على النحو املنصوص عليه يف             الفتيات، عند زواجهن، ال     
 .االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف التعليم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تنفيذ القانون املعمول به ملنع الزواج املبكر وبصياغة برامج للتوعية،       -٣٤٧
والزعماء الدينيون، واجملتمع برمته، مبا يف ذلك األطفال أنفسهم، بغية كبح           يشـارك فيها زعماء اجملتمعات احمللية       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان أن تستمر الفتيات صغريات          . ممارسة الزواج املبكر  
 . يف ذلك احلق يف التعليمالسن عند تزوجهن يف التمتع حبقوقهن كاملة على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية، مبا

 املمارسات التقليدية الضارة

تالحظ اللجنة مع القلق أن بعض املمارسات التقليدية الضارة ال تزال سائدة يف الدولة الطرف، وال سيما  -٣٤٨
 (Jhuma)جهوما  و (Badi)بادي  و (Kamlari) كامالريالـنظام الطبقي الطائفي وتقاليد الطبقات الطائفية مثل         

، اليت تعرض الفتيات األطفال لالحساس بعدم (Chaupadi)شوبادي و (Deuki)ديوكي و (Kumari) يكومـار و
وتأسف اللجنة لعدم وجود حظر قانوين هلذه املمارسات        . األمـان الـتام، وللمخاطر الصحية وللمعاملة القاسية       

ه املمارسات التقليدية، على ولعدم كفاية التدخالت من جانب الدولة الطرف من أجل التصدي لآلثار الضارة هلذ
 .متتع األطفال املتأثرين هبذه املمارسات حبقوقهم

وتوصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، مجيع التدابري الالزمة من أجل                 -٣٤٩
. عيالقضـاء عـلى املمارسـات التقليدية الضارة باألطفال بدنياً ونفسياً، من خالل تعزيز برامج إذكاء الو          

 .وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باعتماد قانون حيظر هذه املمارسات
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز واحلد من /ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        -٣٥٠
واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، لكنها ال تزال تشعر انتشاره، مبا يف ذلك إنشاء مركز وطين للحد من اإليدز 

بـالقلق إزاء زيادة حاالت اإلصابة به وانتشارها الواسع النطاق، وال سيما يف صفوف اجملموعات األكثر تعرضاً                 
يدز اإل/اإليدز الشديد على متتع األطفال املصابني بالفريوس      /ويساور اللجنة القلق إزاء شدة تأثري الفريوس      . للخطر

أو املتأثرين به حبقوقهم الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واملدنية وحبرياهتم، ومن ذلك التمتع باملبادئ              
العامة اليت تنص عليها االتفاقية ومع اإلشارة بشكل خاص إىل احلق يف عدم التمييز، والرعاية الصحية، والتعليم،                 

 .إلعالم ويف حرية التعليموالغذاء، والسكن، فضالً عن احلق يف ا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باملضي يف مراعاة احترام حقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ السياسات               -٣٥١
اإليدز لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص /واالستراتيجيات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية  

، بطرق من بينها مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي اإليدز فضالً عن أُسرهم/املناعة البشرية
، (CRC/C/80اإليدز /نظمته للمناقشة العامة عن حياة األطفال يف عامل ينتشر فيه فريوس نقص املناعة البشرية             

 .وإشراك األطفال عند تنفيذ هذه االستراتيجية) ٢٤٣الفقرة 

 ية الطفل، ومستوى املعيشةخدمات ومرافق الضمان االجتماعي ورعا

يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر السائد يف الدولة الطرف، مما يعوق احترام حقوق الطفل                 -٣٥٢
والتمتع الكامل هبا، ال سيما بالنسبة لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، واألطفال الذين يعيشون يف األحياء 

يف صفوف الطبقات الطائفية الدنيا واألقليات اإلثنية، كما يساورها القلق إزاء مدى قدره الفقرية واملستقطنات، و
 .أسرهم على تقدمي احلماية الكافية إليهم

وبالـنظر إىل النسـبة الكبرية من األطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر، تالحظ اللجنة مع األسف ندرة                   -٣٥٣
تفادة من الضمان االجتماعي، وتعرب عن قلقها إزاء عدم وجود نظام           املعلومـات املتعلقة حبقوق الطفل يف االس      

 . من االتفاقية٢٦تشريعي وتنظيمي شامل للضمان االجتماعي يتوافق متاماً مع املادة 

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ما يلي٢٧ و٢٦ووفقاً ألحكام املادتني  -٣٥٤

لفقر، مع التشديد الواجب على رصد أثرها على حقوق         أن تعـزز اسـتراتيجيتها ملكافحة ا       )أ( 
األطفـال، وأن ختصص املوارد البشرية واملالية الكافية، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة الدولية لضمان تنفيذ                 

 استراتيجيتها؛

أن تعزز جهودها لتقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل اُألسر احملرومة اقتصاديا، وال سيما تلك               )ب( 
ليت تعيش يف املناطق الريفية واملناطق الفقرية واألشخاص الذين يعيشون يف مستقطنات وضمان حق األطفال               ا

 يف احلصول على مستوى معيشة مالئم؛ 
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أن حتـدد مؤشـرات للفقر وخط الفقر الرمسي األمر الذي ميكن الدولة الطرف من تعريف درجة                  )ج( 
  حدة الفقر وحتسني مستوى معيشة األطفال يف الدولة الطرف؛الفقر ورصد وتقييم التقدم احملرز يف ختفيف

أن تضع سياسة للضمان االجتماعي إىل جانب سياسة واضحة املعامل ومتماسكة بشأن األسرة              )د( 
وكذلك انتهاج استراتيجيات فعالة الستخدام مزايا شبكة األمان االجتماعي يف تعزيز حقوق األطفال وتوفري              

 .افية لنظام الضمان االجتماعياملوارد املالية الك

أو وضع سياسية للضمان االجتماعي، /ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً لتنقيح و -٣٥٥
إىل جانب سياسة أُسرية واضحة املعامل ومتماسكة بشأن األسرة يف إطار استراتيجية احلد من الفقر، وكذلك                 

 . يا شبكة األمان االجتماعي يف تعزيز حقوق الطفلانتهاج استراتيجيات فعالة الستخدام مزا

  التعليم واألنشطة الترفيهية الثقافية-٦

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بشأن توفري التعليم للجميع، واخلطة األسـاسية للتعليم االبتدائي               -٣٥٦
، لكنها  )٢٠٠٤-١٩٩٩(األساسية الثانية للتعليم األساسي واالبتدائي        واخلطة  ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(واألساسـي   

تشعر بقلق بالغ ألن التعليم االبتدائي غري إلزامي وأن اهلدف الذي حددته الدولة الطرف بتعميم التعليم االبتدائي                 
شعر بالقلق أيضاً وال تزال اللجنة ت. ٢٠١٥ مل يتحقق مطلقاً وإنه جرى متديده إىل عام ٢٠٠٠الشامل حبلول عام 

إزاء اخنفاض معدل اإلنفاق على التعليم وإزاء االفتقار اهليكلي إىل املوارد، الذي تعزى إليه بدرجة كبرية قلة عدد                  
املعلمني واملعلمات املؤهلني، وضعف اهلياكل األساسية املادية، واكتظاظ الطلبة يف املدارس وأوجه النقص يف املواد 

جنة القلق إزاء ارتفاع معدالت التسرب من املدارس وإزاء عدم املساواة امللحوظة يف             كما يساور الل  . املدرسـية 
احلصول على التعليم، اليت تعود يف جزء منها إىل التكاليف املستترة املرتبطة بالتعليم، وألن نسبة كبرية من الفتيات 

 .وقني ما زالوا حمرومني من فرص التعليم واألطفال املع(dalit) الداليتواألطفال من البيئات احملرومة مثل أطفال 

وتوصـي اللجـنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية يف املخصصات املرصودة يف امليزانية ويف التدابري                 -٣٥٧
. املـتخذة يف هذا اجملال، يف ما خيص تأثريها على اإلعمال التدرجيي حلق الطفل يف التعليم واألنشطة الترفيهية                 

 :لطرف، بصورة خاصة، مبا يليوتوصي اللجنة الدولة ا

أن جتعل التعليم االبتدائي إلزاميا وجمانياً جلميع األطفال ولسنوات تزيد عن السنوات اخلمس  )أ( 
 يف املدارس االبتدائية؛

أن تواصـل يف تعزيـز الـتدابري الرامية إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس واالنتظام يف                 )ب( 
عدالت املرتفعة للتسرب من املدارس يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي          املـدراس، وكذلـك احلد من امل      

 وضمان تلقي األطفال التعليم الكامل الذي يستحقونه؛

 أن تتخذ جهوداً إضافية لزيادة امليزانية املخصصة للتعليم؛ )ج( 
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يما الفتيات،  أن تـتخذ تدابـري أخرى لتحسني إمكانية حصول مجيع األطفال على التعليم، وال س               )د( 
 هبدف القضاء على التفاوتات السائدة بني البنات والبنني وكذلك بني أطفال املناطق احلضرية وأطفال املناطق الريفية؛

أن تتخذ تدابري لتحسني نوعية التعليم، من خالل أمور منها بناء مزيد من املدارس، وحتسني                 )ه( 
  باملعدات املناسبة؛اهلياكل األساسية املادية وضمان جتهيز املدارس

أن متنح األولوية للجهود الرامية إىل تدريب املعلمني وتوسيع نطاق توظيف املعلمني املؤهلني،  )و( 
 وال سيما النساء واألشخاص املنتمني إىل كافة اجملموعات اإلثنية؛

أن تعمـد إىل وضـع بـرامج حمـددة موجهة إىل األطفال من اُألسر الفقرية واألطفال من                   )ز( 
 اجملموعات املهمشة، وتنفيذها بالكامل؛

أن تواصـل تعزيـز توفري التعليم احلكومي يف مرحلة الطفولة املبكرة، وال سيما يف املناطق                 )ح( 
الريفية، وزيادة عدد املعلمني املدربني على التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة، وإذكاء الوعي لدى الوالدين عن 

 لة املبكرة؛قيمة التعليم يف مرحلة الطفو

 أن تعتمد تدابري تشريعية مناسبة ملكافحة اللجوء إىل العقوبة البدنية يف املدارس؛ )ط( 

، على إدراج التثقيف )٢٠٠١(أهداف التعليم ) ١(أن تعمل يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم  )ي( 
 مستويات التعليم؛يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، يف املناهج الدراسية على مجيع 

واتفاقية التعليم التقين   ) ١٩٦٠(أن تصـدق عـلى اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم             )ك( 
 ؛)١٩٨٩(واملهين 

أن تلتمس مزيداً من املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة               )ل( 
 .للتربية والعلم والثقافة

 الدولة الطرف بأن تتخذ على سبيل األولوية مجيع التدابري الالزمة للقضاء على وتوصي اللجنة كذلك -٣٥٨
على نظام التعليم، وأن تعمل على تيسري عملية إعادة      ) وحالة الطوارئ (اآلثـار السلبية النامجة عن النـزاع       

 .لكافية هلذه األغراضالبناء وإعادة فتح املدارس، وعودة املعلمني والطالب إىل املدارس وضمان توفري املوارد ا

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال املشردون داخلياً/األطفال الالجئون

 لسياسة رمسية تستند إىل مبدأ عدم اإلعادة ٢٠٠٤أغسطس /ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف آب -٣٥٩
لى االتفاقية ذات الصلة بالالجئني، واالتفاقية املتعلقة       القسرية، لكنها تأسف ألن الدولة الطرف مل تصدق بعد ع         

بوضـع األشخاص عدميي اجلنسية أو االتفاقية اخلاصة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، ولعدم وجود تشريع داخلي    



CRC/C/150 
Page 86 

 

ويف هذا الصدد، وبالنظر إىل أن عدداً كبرياً من أولئك األشخاص من            . يتناول حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء    
 : ال، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلياألطف

التقارير اليت تفيد مبمارسة التمييز واملعاملة السيئة، مبا يف ذلك ارتفاع حاالت االعتداء اجلنسي               )أ( 
 على النساء واألطفال يف خميمات هبوتانيس يف نيبال؛

ىل الصني، مبا يف ذلك القصر      التقارير اليت تفيد بقيام نيبال بترحيل ملتمسي اللجوء من التيبت إ           )ب( 
 ؛٢٠٠٥يناير /غري املصحوبني وإغالق مكتب رعاية الالجئني من التيبت، يف كانون الثاين

قاعدة أنه ال ميكن التماس وضع اللجوء إال من جانب فئات معينة من ملتمسي اللجوء وبالتحديد  )ج( 
 ؛ والبوتانيني١٩٩٠أبناء التيبت الذين وصلوا إىل نيبال قبل عام 

 .القيود املفروضة على حرية حركة الالجئني البوتانيني، وكذلك على متتعهم باحلق يف الصحة والتعليم )د( 

وتالحظ اللجنة مع األسف أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن حالة األشخاص املشردين داخلياً، مبن  -٣٦٠
 .املسلح املستمرفيهم األطفال الذين أجربوا على مغادرة ديارهم بسبب النـزاع 

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٦١

أن تصـدق، على سبيل األولوية، على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية املتعلقة              )أ( 
 بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية؛

ضمان إتاحة إمكانية حصول مجيع األطفال وأسرهم من أن حترص، على سبيل األولوية، على  )ب( 
املشردين والالجئني على اخلدمات الصحية والتعليمية، وعلى محاية حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا              

 فيها احلق يف التسجيل عند امليالد؛

جئني الذين خيضعون أن تتخذ تدابري فورية تكفل جلميع النساء واألطفال املشردين داخلياً والال       )ج( 
 لواليتها القضائية احلماية من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي وتقدمي اجلناة إىل احملاكمة حسب األصول؛

أن تضـمن تقريـرها الـدوري املقبل معلومات مفّصلة عن حالة األطفال املشردين داخلياً           )د( 
 والالجئني وملتمسي اللجوء، مبن فيهم القصر غري املصحوبني؛

 .أن تواصل تعزيز تعاوهنا مع منظمات منها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  )ه( 

 األطفال يف الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع

وتالحظ .  الطرف إن اللجـنة جيزعها بشدة عدد األطفال الذين قتلوا يف النـزاعات املسلحة يف الدولة              -٣٦٢
اللجـنة، مـع بالغ القلق التقارير اليت تفيد بقيام مجاعات مسلحة باختطاف األطفال وجتنيدهم باإلكراه بغرض                 

كما . تلقينهم املذاهب احلزبية السياسية واستخدامهم كمحاربني، أو خمربين أو طهاة أو محالني، وكدروع بشرية             
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ف األطفال دون الثامنة عشرة املشتبه يف كوهنم أعضاًء يف          يسـاور اللجـنة القلـق ألن قوات احلكومة تستهد         
اجلماعات املسلحة وإزاء التقارير اليت تثري اجلزع الشديد عن حاالت االختفاء واالحتجاز التعسفيني واالدعاءات              

فيد ويساور اللجنة أيضاً بالغ القلق إزاء التقارير اليت ت        . بأن قوات احلكومة تستخدم األطفال كجواسيس وُرسل      
). املراقبة والعقاب ( املتعلق باألنشطة اإلرهابية واهلدامة      ٢٠٠٤باحتجاز األطفال مبوجب املرسوم املعّدل يف عام        

ويساور اللجنة القلق إزاء اآلثار املباشرة هلذا العنف على الضحايا األطفال، مبن فيهم األطفال املقاتلون، وإزاء ما                 
كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء األطفال الذين        . فسية شديدة يتعرضـون لــه من إصابات بدنية وصدمات ن        

انفصـلوا عـن أسرهم بسبب النـزاع، مبن فيهم األطفال الذين هربوا إىل اهلند، وإزاء ضآلة اجلهود اليت بذلتها                   
ات كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء األثر السليب للرتاع املسلح على اإلمداد          . احلكومـة من أجل مل مشل هذه األسر       

 .الغذائية والتعليم والرعاية الصحية

وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضع سياسة وبرنامج شاملني إلعمال حقوق األطفال               -٣٦٣
وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه      . الذيـن تأثروا بالرتاع، ورصد املوارد البشرية واملالية وفقاً لذلك         

 :اخلصوص مبا يلي

 اف وجتنـيد واسـتخدام األطفـال ألغـراض عسكرية من جانب أي قوات أو              جتـرمي اخـتط    )أ( 
 جمموعات مسلحة؛

 وضع قاعدة منفصلة لالخنراط يف قوهتا األمنية فيما يتعلق باألطفال؛ )ب( 

، يف ضوء   )املراقبة والعقاب (تعديـل أو إلغـاء املرسوم املتعلق باألنشطة اإلرهابية واهلدامة            )ج( 
 ولية املتعلقة بقضاء األحداث؛املعايري والقواعد الد

القيام، بالتعاون مع منظمات غري حكومية ومنظمات دولية، بوضع نظام شامل لتقدمي الدعم              )د( 
النفسـي واالجتماعي ومساعدة األطفال املتأثرين بالرتاع، وال سيما األطفال احملاربني واملشردين داخلياً غري              

 املصحوبني والالجئني والعائدين؛

اذ تدابري فّعالة لضمان إمكانية إعادة إدماج األطفال املتأثرين بالرتاع يف النظام التعليمي،             اخت  )ه( 
مبـا يف ذلك من خالل توفري برامج تعليمية غري رمسية وإيالء األولوية إلصالح مباين املدارس ومرافق التعليم                  

 ء؛وربط املرافق املتأثرة بالرتاع بشبكات املياه والصرف الصحي والكهربا

 بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال      ١٩٨٠ لعام   ٢٨التصديق على اتفاقية الهاي رقم       )و( 
 على الصعيد الدويل؛

إعطاء األولوية للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك            )ز( 
 األطفال يف النـزاعات املسلحة؛
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 جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني الـتماس املسـاعدة التقنية من    )ح( 
واليونيسـيف يف هذا الصدد، وتقدمي أقصى قدر من املساعدة املمكنة ملكتب مفوضية األمم املتحدة السامية                

 .لشؤون الالجئني الذي أنشئ حديثاً يف نيبال

 إعادة االدماج يف اجملتمعاألطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التعايف البدين والنفسي و

 تعاطي املواد املخدرة

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء انتشار تعاطي األطفال اخلمور، وكذلك ازدياد حاالت تعاطي األطفال                 -٣٦٤
كما يساور  . لـلمواد املخدرة، يف ذلك تعاطي احلشيش واهلريوين واألفيون وتعاطي املخدرات باحلقن يف الوريد             

اآلثار الضارة لتعاطي اآلباء واألمهات للخمور واملخدرات على النمو البدين والوجداين والنفسي اللجنة القلق إزاء 
وفيما تالحظ اللجنة أن القانون اخلاص باخلمور حيظر بيع اخلمور          . لألطفـال يف الدولـة الطرف وعلى رفاههم       

 فرض أي عقوبة يف حالة خرقه،  لألطفال دون السادسة عشرة، فإن القلق يساورها ألن هذا القانون ال ينص على            
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم . وألن القانون الذي حيظر تعاطي القّصر للخمور ال ينفذ تنفيذاً فعلياً بوجه عام

وجود تشريع حمدد حيظر قيام األطفال ببيع املواد اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا واالجتار هبا، وأيضاً إزاء عدم وجود 
 .ج يف هذا اخلصوصبرامج للعال

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مبادرات ملكافحة تعاطي األطفال للمخدرات واخلمور، مبا يف  -٣٦٥
ذلـك من خالل القيام حبمالت تثقيفية تستهدف عامة اجلمهور، وأن تكفل لألطفال الذين يتعاطون اخلمور                

تفادة من اهلياكل واإلجراءات الفّعالة للعالج وإسداء       أو املخدرات وغريها من املواد الضارة، إمكانية االس       /و
وتوصي اللجنة كذلك بتثقيف اآلباء واألمهات بطرق عدة        . املشورة واملساعدة على التعايف وإعادة االندماج     

منها القيام حبمالت توعية بشأن اآلثار الضارة لتعاطي اآلباء واألمهات للخمور واملواد اخلاضعة للمراقبة، على 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريع الالزم حلظر قيام األطفال ببيع املواد             . ورفـاه الطفل  منـو   

اخلاضعة للمراقبة واستعماهلا واالجتار هبا، وضمان التنفيذ الفعال جلميع التشريعات اليت حتظر تعاطي األطفال              
 .للخمور واملواد املخدرة

 أطفال الشوارع

د األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع واعتراف الدولة الطرف بأهنم من بني             نظـراً الزدياد عد    -٣٦٦
الضحايا الرئيسيني لإليذاء واإلمهال واالستغالل، فإن اللجنة تأسف لندرة املعلومات املقدمة عن الربامج والتدابري              

 .احملددة ملعاجلة هذا الوضع

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٦٧

أن جتـري دراسـة عن أسباب هذه الظاهرة ونطاقها وأن تضع استراتيجية شاملة للتصدي                )أ( 
 ملشكلة ارتفاع عدد أطفال الشوارع وازدياده هبدف الوقاية من هذه الظاهرة واحلد منها؛
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أن تـتخذ تدابـري فّعالـة لضمان تزويد أطفال الشوارع مبا يكفيهم من الغذاء والكساء والسكن       )ب( 
 صحية وفرص التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية، لدعم منوهم الكامل؛والرعاية ال

أن تكفل هلؤالء األطفال اخلدمات الالزمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم بعد تعرضهم لالعتداء             )ج( 
دمات الالزمة ملصاحلتهم مع البدين واجلنسي وتعاطي املواد املخدرة، واحلماية من وحشية قوات الشرطة؛ واخل       

 أسرهم واجملتمع؛

 .التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف )د( 

 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

بيـنما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة االستغالل اجلنسي لألطفال،                -٣٦٨
وترى اللجنة . قلق البالغ إزاء العدد الكبري من األطفال يف الدولة الطرف الذين يتم استغالهلم جنسياًفإهنا تشعر بال

اخلطر أن الدولة الطرف مل تبذل جهوداً كافية لتوفري احلماية من االستغالل اجلنسي جملموعات األطفال املعرضة هلذا 
 أطفال الطبقات الطائفية الدنيا يشتغلون بتجارة اجلنس        وعلى وجه التحديد، تالحظ اللجنة مع القلق أن       . بشـكل خاص  

 بادي املعروفة باسم    بـأعداد غـري متناسـبة مع حجم هذه الطبقات، ويساورها القلق إزاء استمرار املمارسة التقليدية               
(bedi) البادي، حيث يتم إكراه الفتيات الصغريات من طبقة (bedi)الطائفية على ممارسة الدعارة . 

 من قانون األطفال اليت تكفل احلماية لألطفال من املعاملة القاسية           ٧حـظ اللجنة كذلك أن املادة       وتال -٣٦٩
. والتعذيب ال تسري على حاالت االعتداء اجلنسي الذي ال يرقى بالضرورة إىل حد املعاملة القاسية أو التعذيب                

غالل اجلنسي لألطفال وندرة احلمالت     كما يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدل حماكمة مرتكيب أعمال االست          
 .العامة لتثقيف السكان بشأن القوانني اليت حتكم االستغالل اجلنسي

 :توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف على سبيل األولوية املوارد الالزمة للقيام مبا يليو -٣٧٠

 العمر من إصـدار تشـريع مناسـب يكفـل محايـة البـنني والبـنات دون الثامنة عشرة من                    )أ( 
 االستغالل اجلنسي؛

االضطالع بدراسة شاملة للنظر يف االستغالل اجلنسي لألطفال، ومجيع البيانات الدقيقة بشأن  )ب( 
 تفشي هذه املمارسة؛

اختـاذ الـتدابري التشـريعية املالئمة ووضع سياسة فعالة وشاملة ملعاجلة االستغالل اجلنسي               )ج( 
 تؤدي إىل تعريض األطفال خلطر مثل هذه املمارسات، وال سيما األطفال            لألطفـال، مبا يف ذلك العوامل اليت      

 وغريها من الطبقات الطائفية الدنيا؛ (bedi) الباديالذين ينتمون إىل 

جتنب جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي والعمل على مالحقة مرتكيب هذه األفعال على  )د( 
 النحو الواجب قضائياً؛
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سات وبرامج مناسبة للوقاية والعالج وإعادة اإلدماج لصاحل األطفال الضحايا، مبا           تنفيذ سيا   )ه( 
يف ذلـك مـن خالل إقامة مراكز إلعادة التأهيل يف مجيع املناطق، وفقاً لإلعالن ومنهاج العمل املعتمدين يف                   

 ٢٠٠١ما العاملي لعام    املؤمتـر العاملي األول ملناهضة استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية والتزام يوكوها           
 الذي اعتمده املؤمتر العاملي الثاين؛

 . التماس املساعدة من جهات منها اليونيسيف )و( 

 االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال

تالحـظ اللجـنة مع االرتياح خمتلف اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال عمل                  -٣٧١
، بالتعاون مع اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين، وجمتمع املاحنني، وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية، مبا                األطفال

 ٤ و ٣انظر الفقرتان   (يف ذلـك التصـديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ذات الصلة، والقوانني الوطنية               
 .دد زمنياً، واالعتماد املزمع خلطة رئيسية وطنية والربنامج احمل)أعاله

ومـع ذلـك، فـإن اللجنة ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء النسبة الكبرية من األطفال يف الدولة الطرف                     -٣٧٢
كما يساور اللجنة القلق ألن تنفيذ      . املـنخرطني يف العمـل، والذي غالباً ما يكون كامل الدوام وبالغ اخلطورة            

اللجنة يساورها القلق إزاء النقص يف مفتشي العمل نظراً الفتقار      و. التشريعات احمللية يف هذا اجملال ال يزال ضعيفاً       
كما يساور اللجنة القلق ألنه بالرغم من أن الغالبية العظمى من السكان، مبن فيهم         . الدولة الطرف للموارد املالية   

 القانوين  األطفـال، تعمـل يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، فإن قانون عمل األطفال الذي حيظر االستخدام غري                
 .لألطفال ال ينطبق إال على القطاعات الرمسية لالقتصاد

قانون حظر  ، وبصدور   ٢٠٠٠يف عام    (Kamaiya) بالسخرةوفـيما ترحـب اللجنة بإلغاء نظام العمل          -٣٧٣
، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن عدداً كبرياً من األطفال العاملني بالسخرة ال              ٢٠٠٢، يف عام    (Kamaiya) لسـخرة ا

، مبن فيهم   (haliya) بالسخرة املشتغلني   الداليتيـزالون يعملـون بنظام العمل بالسخرة، وأن آالفاً مؤلفة من العمال             
 القلق بصفة خاصة    ويساور اللجنة . األطفـال، يعملون، وفقاً للتقارير، يف قطاع الزراعة يف غرب نيبال ويف السهول            

 .ملناطق فيما يتعلق باحلق يف السكن واألرض والعمل والتعليمألهنم ال يزالون يواجهون صعوبات خطرية يف هذه ا

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز إعمال التشريعات والسياسات القائمة للقضاء على ممارسة              و -٣٧٤
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل قصارى جهودها، مبا يف            . العمل بالسخرة يف صفوف األطفال    

وقائية، لضمان أال يعمل األطفال املنخرطني يف سوق العمل يف ظروف ضارة هبم وأن تتاح               ذلك اختاذ تدابري    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل اخلطة الرئيسية لعمل         . هلـم باسـتمرار إمكانـية االلتحاق بالتعليم       

لضروري لعمل األطفـال، وقانون عمل األطفال وغريه من التشريعات ذات الصلة، لتحقيق انطباق التنظيم ا     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . األطفال على مجيع جماالت العمل، مبا يف ذلك قطاع االقتصاد غري الرمسي           

بأن تتخذ إجراءات تكفل التنفيذ التام جلميع السياسات والتشريعات ذات الصلة بعمل األطفال، مبا يف ذلك                
 .ثقيفه يف جمال محاية حقوق الطفلمن خالل محالت إذكاء الوعي يف صفوف اجلمهور العام وت
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، وباختاذ تدابري فعالة السخرةوفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تنفيذ قانون حظر  -٣٧٥
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن . بالسخرةلضـمان اإلدمـاج االجتماعي للمحررين من العمال املشتغلني          

 .ومات عن النتائج املترتبة على التدابري املتخذة يف هذا الصددتدرج، يف تقريرها الدوري القادم، معل

 البيع واالجتار واالختطاف

حتيط اللجنة علماً مبختلف اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفال وترحب باملعلومات  -٣٧٦
بيد أن  . للمرأة والطفل واالجتار هبما   لـيت تفيد بتدريب ضباط الشرطة على املسائل املتعلقة باالستغالل اجلنسي            

اللجـنة ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء خماطر ظاهرة االجتار باألطفال وبيعهم داخل نيبال وعرب احلدود ألغراض                  
وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن بعض جمموعات األطفال شديدة التعرض  . االسـتغالل اجلنسـي والعمل بالسخرة     

جتار، وتتضمن هذه اجملموعات الفتيات، واألطفال املشردين داخلياً وأطفال الشوارع بشكل خاص خلطر البيع واال
واليـتامى وأطفـال املناطق الريفية وأطفال الالجئني واألطفال الذين ينتمون إىل طبقات طائفية أشد تعرضاً هلذا                

ار، وال سيما قانون مكافحة     وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها ألن احلماية القانونية املكفولة لضحايا االجت          . اخلطر
واللجنة يساورها القلق أيضاً ألن األطفال ضحايا  . االجتـار بالبشر، غري كافية، وأن تنفيذها يشوبه قصور شديد         

 .االستغالل اجلنسي ال حيصلون على قدر كاٍف من احلماية واملساعدة على التعايف

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٣٧٧

امها جلمع البيانات املتعلقة ببيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم، وضمان استخدام حتسني نظ )أ( 
 مجيع البيانات واملؤشرات يف صوغ السياسات والربامج واملشاريع ورصدها وتقييمها؛

 وضع إطار قانوين شامل حلماية األطفال من االجتار؛ )ب( 

ثيف اجلهود إلذكاء الوعي يف صفوف اجملتمعات       اختاذ تدابري فعالة لتعزيز إعمال القانون وتك       )ج( 
 احمللية بشأن بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم؛

اإليدز /الـتحقق مـن أن تنفيذ االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية             )د( 
ل األطفال، ، وخطة العمل األساسية املتعلقة بعم٢٠٠٩-٢٠٠٤، وبرنامج التعليم للجميع    ٢٠٠٦-٢٠٠٢

 يرتبط خبطة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار حىت يتسىن التوصل إىل هنج شامل وفعال؛

ضـمان تقـدمي املساعدة والدعم املناسبني إىل مجيع األطفال الضحايا، مبا يف ذلك حصول                 )ه( 
 األطفال الذين ينتظرون إعادهتم إىل أوطاهنم على اخلدمات األساسية؛

برام اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورة، وال سيما اهلند، ملنع بيع األطفال واالجتار السعي إىل إ )و( 
 هبم واختطافهم، وتيسري محايتهم وإعادهتم ساملني إىل أسرهم؛

التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة            )ز( 
 املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛عليه، املكمل التفاقية األمم 
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التماس التعاون مع جهات منها اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة، والتماس املساعدة من             )ح( 
 .هذه اجلهات

 إدارة شؤون قضاء األحداث

املتعلقة بيـنما ترحـب اللجنة بإنشاء مكاتب لألحداث يف مجيع حماكم الدوائر من أجل تناول احلاالت             -٣٧٨
باألطفـال املخالفني للقانون، وبتنظيم برامج تدريبية ملوظفي إعمال القانون، ولطالب أكادميية الشرطة، فإهنا ال               

وتكرر . تزال تشعر بالقلق ألن تشريعات وسياسات الدولة الطرف ال تتوافق مع املعايري الدولية لقضاء األحداث              
 سنوات، ولعدم وجود نظام رمسي ١٠احملددة للمسؤولية اجلنائية وهي اللجنة اإلعراب عن قلقها لصغر السن الدنيا 

كما يساور اللجنة القلق إزاء ظروف االحتجاز، وألن األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر             . للتحقق من السن  
 ومما .ال ُيفصلون، يف معظم احلاالت، عن الكبار يف مراكز االحتجاز، نظراً لعدم وجود مرافق الحتجاز األحداث     

وألن جزءاً كبرياً من " دون أي حتقيق وفقاً للقانون"يثري جزع اللجنة أيضاً أن األطفال يف حاالت كثرية حياكمون 
كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم      . قضـايا األحداث تتناوهلا مكاتب إدارية للمقاطعة وهي جهات شبه قضائية          

 .وجود مرافق تثقيفية يف السجون

ـ    -٣٧٩ نة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد باحتجاز األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر مبوجب               ويسـاور اللج
، الذي ال ينص على حد أدىن للسن ومينح قوات األمن           )الرقابة والعقاب (املرسـوم املـتعلق باألنشطة اإلرهابية واهلدامة        

 .ماعات مسلحة، مبن يف ذلك األطفالصالحيات واسعة منها اعتقال واحتجاز أي شخص يشتبه يف ارتباطه جب

توصـي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاهتا وسياساهتا لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء              و -٣٨٠
 من االتفاقية، وكذلك    ٤٠ من املادة    `٧` و `٤`-`٢`) ب(٢والفقرات  ) ب(٢٧األحداث، وال سيما املادة     

ومبادئ األمم املتحدة   ) قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     قواعـد األمم املتحدة النموذجية الدنيا       
، ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة     )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام        .  بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث     ١٩٩٥يف عـام    
 :خاصة مبا يليبصورة 

العمل على فصل األطفال احملتجزين دون الثامنة عشرة من العمر، دائماً، عن الكبار والتحقق  )أ( 
 من أن احلرمان من احلرية ال يستخدم إال كمالذ أخري وألقصى فترة ممكنة ويف ظروف مالئمة؛

 يف مرافق االحتجاز    وزنزانات منفصلة ) مركز إصالح األطفال  (التعجيل ببناء مرافق منفصلة      )ب( 
 لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر لضمان وجود مثل هذه املرافق يف مجيع املقاطعات؛

القيام، يف احلاالت اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمراً حمتوماً واليت يستخدم فيها كمالذ                )ج( 
 يف إطار قوات الشرطة لتناول    أخـري، بتحسني إجراءات االعتقال وظروف االحتجاز وإنشاء وحدات خاصة         

 حاالت األطفال اجلاحنني؛
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ضـمان عدم مساءلة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، أو احتجازهم أو مالحقتهم               )د( 
 قضائياً، مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب؛

، مبا  مراجعة مجيع اإلجراءات القضائية والقانونية وإجراءات احلماية، وتعديلها عند الضرورة           )ه( 
يف ذلك اإلجراءات اليت تتبعها مكاتب إدارة املقاطعات، بغية ضمان أن يكفل بالكامل جلميع األشخاص دون           
الثامنة عشرة من العمر الذين ُيدعى أهنم خالفوا القانون أو ُيتهمون بذلك، احلق يف حماكمة عادلة على النحو                  

 من االتفاقية؛) ٢(٤٠املنصوص عليه يف املادة 

  التدريب الرمسي لرجال القضاء بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث وحقوق اإلنسان؛توفري )و( 

 الـتماس املسـاعدة التقنـية مـن جهـات مـنها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية                 )ز( 
 .حلقوق اإلنسان

املراقبة (دمرة وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعديل أو إلغاء املرسوم املتعلق باألنشطة اإلرهابية وامل             -٣٨١
 .يف ضوء املعايري والقواعد الدولية لقضاء األحداث) والعقاب

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقَّعت، لكنها مل تصدق بعد، على الربوتوكول االختياري التفاقية                -٣٨٢
 األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري         حقـوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء      

 .التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني و -٣٨٣
 .ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحةببيع األطفال وبغاء األطفا

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل  -٣٨٤
مة أو أي هيئة مماثلة، وإىل حكومات وبرملانات        مـنها إحالـتها إىل أعضـاء جملس الوزراء أو ديوان احلكو           

 .املقاطعات أو واليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصـي اللجنة كذلك بأن يتاح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها               -٣٨٥
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق          ) ملالحظات اخلتامية ا(الدولـة الطـرف والتوصيات      

، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،        )عـلى سـبيل املثال ال احلصر      (اإلنترنـت   
 .واجملموعات املهنية، واألطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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 لتقرير القادم ا-١٠

يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تواتر تقدمي التقارير والواردة يف التقرير الصادر              تؤكد اللجنة،  -٣٨٦
، على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع           )CRC/C/114(عن دورهتا التاسعة والعشرين     

امة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ومن اجلوانب اهل.  من االتفاقية٤٤أحكام املادة 
ويف هذا الصدد،   . ضـمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية              

وتدعو اللجنة  . يعترب تقدمي الدول األطراف للتقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية             
مارس / آذار١٣لدولـة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الثالث والرابع واخلامس يف تقرير موحد يف موعد أقصاه              ا

 ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد        . ، وهـو املوعد احملدد لتقدمي التقرير اخلامس       ٢٠١٠
م تقاريرها بعد ذلك كل مخس      وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقد      ). CRC/C/148انظر الوثيقة   (صفحة  

 .سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 إكوادور: املالحظات اخلتامية

) CRC/C/65/Add.28(نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني اجملمعني الثاين والثالث املقدمني من إكوادور  -٣٨٧
 ٢٣، املعقودتني يف )CRC/C/SR.1035 وCRC/C/SR.1034انظـر الوثيقـتني    (١٠٣٥ و ١٠٣٤يف جلسـتيها    

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣، املعقودة يف ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٥مايو /أيار

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بالتقريرين الدوريني اجملمعني الثاين والثالث وكذلك بالردود اخلطية املفصلة على قائمة               -٣٨٨
 .، اليت أتاحت فهم وضع األطفال يف الدولة الطرف بصورة أوضح)CRC/C/Q/ECU/2(املسائل 

وقـد ُسّرت اللجنة باحلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب بردود األفعال                 -٣٨٩
 . اإلجيابية إزاء املقترحات والتوصيات اليت أبدهتا أثناء املناقشات

 لدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا ا-باء 

تشيد اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل إصالح قوانينها املتعلقة باألطفال، وال سيما                -٣٩٠
، الذي جيسد حقوق الطفل اليت ينّص عليها الدستور اإلكوادوري          ٢٠٠٣اعتماد قانون الطفولة واملراهقة يف عام       

، ليضطلع  ٢٠٠٤كما ترحب بتأسيس اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة يف عام          . الرئيسيةواالتفاقـيات الدولـية     
 . بالتنسيق بني الوكاالت الرمسية املكلفة بتنفيذ السياسات اإلمنائية العامة فيما يتعلق بالطفل

ت ، الذي يقوم جبمع املعلوما    ٢٠٠٢وترحـب اللجـنة بإنشاء مرصد حقوق األطفال والشباب يف عام             -٣٩١
 .املتعلقة مبدى االمتثال حلقوق الطفل والشباب وحتليلها وتعميمها

 .وترحب اللجنة بإنشاء نظام قضاء األحداث املتخصص وفقاً ملا يقتضيه قانون الطفولة والشباب اجلديد -٣٩٢
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 :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان -٣٩٣

واتفاقية حظر أسوأ أشكال    ) ١٣٨رقم   (١٩٧٣حلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، لعام       اتفاقية ا  )أ( 
 ؛٢٠٠١، يف عام )١٨٢رقم  (١٩٩٩عمل األطفال، لعام 

 ؛ ٢٠٠٣يوليه /االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف متوز )ب( 

لطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل       الـربوتوكول االختـياري التفاقية حقوق ا       )ج( 
، والربوتوكول اإلضايف التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك        ٢٠٠٤فرباير  /األطفال يف املواد اإلباحية، يف شباط     

 .٢٠٠٤يوليه /األطفال يف النـزاعات املسلحة، يف متوز

 مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يف إعداد التقرير          وتالحظ اللجنة مع االرتياح اشتراك اجملتمع املدين،       -٣٩٤
 . وصياغة السياسات العامة املتعلقة بالطفل، مما يفضي إىل مشاركة شعبية أوسع نطاقاً يف عملية التنفيذ

  العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ االتفاقية-جيم 

نيو، واالضطرابات السياسية اليت سادت يف      حتـيط اللجـنة عـلماً بأن الكوارث الطبيعية، كظاهرة الني           -٣٩٥
السنوات املاضية، والتفاوتات الشاسعة وانعدام العدالة االجتماعية، كانت هلا آثـار سـلبية على تنفيذ احلقوق              

 . اليت تنـّص عليها االتفاقية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

والتوصيات اليت قُدمت ) CRC/C/15/Add.93انظر (تالحظ اللجنة بارتياح أن بعض الشواغل اليت أبديت  -٣٩٦
أثـناء الـنظر يف الـتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف قد متّ التصدي هلا من خالل اعتماد تدابري وسياسات                     

توصيات املتعلقة بتخصيص املوارد وتسجيل املواليد بيد أن بعض التوصيات مل حيظ مبتابعة كافية، ومنها ال. تشريعية
وتالحظ اللجنة أن الشواغل    . وعمـل األطفـال واالجتـار يف األطفال والتفاوتات بني املناطق احلضرية والريفية            

 .والتوصيات املذكورة قد كُّررت يف هذه الوثيقة

ناول ما مل يتّم تنفيذه من التوصيات      وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لت          -٣٩٧
املنبـثقة عـن املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير األويل، وعلى توفري وسائل متابعة مالئمة للتوصيات                

 .الواردة يف املالحظات اخلتامية احلالية املقدمة بشأن التقريرين الدوريني الثاين والثالث
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 التشريعات

 التقدير بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف عملية املراجعة التشريعية وخصوصاً حتيط اللجنة علماً مع    -٣٩٨
. اعـتماد قـانون الطفولـة واملراهقة اجلديد اليت تكفل مواءمة القوانني الوطنية لتتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل      

عمل كي يتسقان مع قانون     وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعمل على إصالح قانون العقوبات وقانون ال            
 .الطفولة والشباب ومعايري الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتنفيذ قانون الطفولة والشباب املُعتمد مؤخراً تنفيذاً              -٣٩٩
 املعمول هبا حالياً مـع     تامـاً، وكذلك اإلسراع بعملية املراجعة التشريعية كي تكفل اتسـاق التشـريعات          

 . هذا القانون

 التنسـيق

ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة املنصوص عليه يف قانون الطفولة والشباب، وكذلك  -٤٠٠
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم   . بإنشـاء اجملالس احمللية للطفولة والشباب واللجان احمللية حلماية احلقوق         

 .يام اهلياكل املنشأة حديثاً بالتنسيق مع اهلياكل القائمة بالفعلق

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إقامة نظام مناسب للتنسيق بني املؤسسات املختلفة على مجيع  -٤٠١
ـا ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقه        . املستويات، لضمان تنفيذ االتفاقية على أمتّ وجه      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . حول التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      ) ٢٠٠٣ (٥العام رقم   
بتزويد اجمللس الوطين للطفولة والشباب ومجيع اهليئات احمللية مبا يلزم من موارد مالية لتأدية مهامها اهلامة على 

 .النحو األمثل

 خطط العمل الوطنية

 خطة عمل وطنية على     ٢٠٠٤أكتوبر  /نة أن الدولة الطرف قد اعتمدت يف تشرين األول        تالحـظ اللج   -٤٠٢
 ).اخلطة الوطنية العشرية للحماية الشاملة لألطفال واملراهقني(مدى عشر سنوات 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص موارد بشرية ومالية كافية يف الوقت املناسب لتنفيذ               -٤٠٣
فيذاً فعاالً باإلضافة إىل تعزيز وتيسري املشاركة النشطة لألطفال والشباب واآلباء واألمهات            اخلطة الوطنية تن  

 .واهليئات األخرى املهتمة واملعنية بغية بلوغ األهداف احملددة لرصد اخلطة وتقييمها

 الرصد املستقل

ن مكتب أمني املظامل    يف حـني أن اللجـنة ترحب بإنشاء مكتب أمني املظامل لشؤون املرأة والطفل ضم               -٤٠٤
كما يساور اللجنة القلق . حلقوق اإلنسان، فإن القلق ال يزال يساورها لعدم وجود متثيل للمكتب يف مجيع املناطق

بسـبب عـدم كفاية املوارد البشرية واملخصصات املرصودة يف امليزانية، فضالً عن اخنفاض مستوى الوعي لدى                 
 .تعلق باخلدمات اليت يقدمها املكتباألطفال والبالغني على حد سواء فيما ي
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء إدارة خاصة منفصلة تعىن حبقوق األطفال وتشمل                -٤٠٥
مجـيع املناطق، وحتظى بدعم كاٍف من املوارد البشرية واملالية وفقاً للمبادئ املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية                

ومتشياً مع تعليق   ) ، املرفق ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    ) (مبادئ باريس  (لـتعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان     
وتوصي اللجنة الدولة . املتعلق بدور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة) ٢٠٠٢ (٢اللجنة العام رقم 

ة لتعزيز حقوق الطرف أيضاً بتعزيز محلتها لرفع مستوى الوعي بني السلطات اإلقليمية واحمللية بأمهية هذه اهليئ
 .الطفل ومحايتها

 املوارد املخصصة لألطفال

تالحـظ اللجـنة بقلق بالغ أن املوارد املخصصة للخدمات االجتماعية قليلة نسبياً، ال سيما فيما يتعلق                  -٤٠٦
أكثر (بتعزيز ومحاية حقوق األطفال، ويبدو أن ذلك ناجم إىل حد بعيد عن النفقات الطائلة لسداد خدمة الديون       

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق ألن اتفاقات التجارة احلرة، اليت           ).  يف املائة من امليزانية الوطنية     ٣٥ من
 .جيري التفاوض بشأهنا حالياً، قد تؤثر سلباً هي األخرى على خمصصات امليزانية املرصودة للخدمات االجتماعية

يف امليزانية لتعزيز وإعمال حقوق      ت املرصودة وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على زيادة املخصصا         -٤٠٧
 من االتفاقية، وأن تويل اهتماماً خاصاً لالستثمار يف إعمال ومحاية حقوق األطفال املنتمني ٤الطفل وفقاً للمادة 

إىل مجاعات ضعيفة، مبن فيهم أطفال السكان األصليني واإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، واألطفال              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل قصارى جهدها        . شـون يف حالـة فقر أو يف مناطق نائية         الذيـن يعي  

للتفاوض بشأن إعادة جدولة مدفوعات الديون اخلارجية والداخلية، بغية استثمار املزيد من األموال يف برامج 
مور احلصول على التعليم    احلـّد من الفقر، مبا يف ذلك االستثمار يف إعمال حقوق الطفل فيما خيص يف مجلة أ                

كما تدعو املؤسسات املالية الدولية واخلاصة . وبلوغ أعلى مستوى صحي ممكن وحتقيق مستوى معيشي مالئم
وأخرياً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن . والشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف إىل دعم هذه اجلهود

 حقوق األطفال، وذلك من عدة جوانب منها الوصول إىل األدوية عدم تأثري اتفاقات التجارة احلرة سلباً على    
وتكرر اللجنة، يف هذا الصدد، التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية          . بأسعار مناسبة، مبا فيها األدوية البديلة     

 ). E/C.12/1/Add.100(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 مجع البيانات

لجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً ملحوظاً يف جمال مجع البيانات خالل السنوات             بيـنما تالحـظ ال     -٤٠٨
القليلة املاضية، مبا يف ذلك إنشاء نظام املؤشرات االجتماعية عن األطفال واملراهقني ضمن نظام إكوادور املتكامل    

فة حسب السن واجلنس واملنشأ     للمؤشرات االجتماعية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لنقص البيانات اإلحصائية املصن         
 .االثين، واليت من شأهنا حتقيق فهم أفضل لوضع األطفال يف إكوادور، ال سيما أطفال اجلماعات الضعيفة واملهمشة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم نظام مجع البيانات املصنفة لديها، كجزء من نظام مجع البيانات    -٤٠٩
لضعيفة واملهّمشة كاألطفال املعوقني والفقراء وأطفال السكان األصليني        الوطـين، حبيـث يشمل اجلماعات ا      

واإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، من أجل وضع أساس ميكن االستناد إليه يف تقييم التقدم احملرز يف                 
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لة الطرف كما توصي اللجنة الدو. إعمال حقوق الطفل واملساعدة يف وضع السياسات الالزمة لتنفيذ االتفاقية
) اليونيسيف(بـأن تلتمس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة                 

 .ومعهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال

 نشر االتفاقية

عدة تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف سبيل نشر االتفاقية من خالل أنشطة                  -٤١٠
بيد أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف حباجة إىل إحراز املزيد من التقدم      . تشمل احللقات الدراسية وحلقات العمل    

 . فيما يتعلق بإذكاء الوعي يف صفوف األطفال والبالغني، خصوصاً يف املناطق الريفية والنائية

 تعريف الكبار واألطفال بأحكام     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل ضمان          -٤١١
كما توصي بتعزيز التدريب املناسب واملنهجي لكافة الفئات املهنية العاملة . االتفاقية وفهمها على نطاق واسع

مع األطفال ومن أجلهم، وخصوصاً القضاة واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني واملدرسون، ال سيما 
ألصـلية واملـناطق الريفية والنائية، والعاملون يف اجملال الصحي واألخصائيون           املدرسـون يف اجملـتمعات ا     

كما تشجع الدولة الطرف على ترمجة قانون الطفولة        . االجتماعـيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفال      
ائل واملـراهقة اجلديـد إىل لغات السكان األصليني وعلى تعزيز مبادئه وأحكامه بطرق منها االستعانة بوس                

 . االتصال التقليدية واملبتكرة

  تعريف الطفل-٢

 . سنة لألوالد١٤ سنة للبنات و١٢يساور اللجنة القلق ألن احلد األدىن لسن الزواج هو  -٤١٢

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد قانوين أدىن لسن الزواج بالنسبة لكل من األوالد والبنات                -٤١٣
 . ياًحبيث يكون عند مستوى مقبول دول

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

) ١١، الفقرة CERD/C/62/CO/2(تكّرر اللجنة الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري  -٤١٤
السكان األصليون واإلكوادوريون من أصل أفريقي، فضالً عن    يتعرض لـه   تميـيز الفعـلي الذي ال يزال        إزاء ال 

واللجنة يساورها القلق كذلك    . إلثنية األخرى، بالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية      األعضاء يف األقليات ا   
 .إزاء التمييز الذي تتعرض لـه البنات واألطفال الذين يعيشون يف فقر واألطفال الالجئون

حكام حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لضمان التطبيق الفعلي للدستور واأل             و -٤١٥
كما حتثها على تعزيز    .  من االتفاقية  ٢القانونـية الـيت تكفـل مـبدأ عدم التمييز، واالمتثال التام للمادة              

االستراتيجيات الوطنية الرامية للقضاء على التمييز أيا كانت مربراته وجتاه أي جمموعات ضعيفة، وتنفيذ هذه 
 .االستراتيجيات بفعالية
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لطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة بشأن التدابري وتطلب اللجنة من الدولة ا   -٤١٦
والـربامج ذات الصـلة باتفاقية حقوق الطفل اليت اضطلعت هبا ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين                 

 مع اعتمدا يف املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 . فيما يتعلق بأهداف التعليم) ٢٠٠١ (١مراعاة مضمون التعليق العام رقم 

 احلق يف احلياة والبقاء والتنمية

 . يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العدد الكبري لألطفال الذين يتعرضون للعنف -٤١٧

ة، للحد من حاالت التعرض وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ أقصى حد ممكن من التدابري الفعال -٤١٨
 . للعنف والقضاء عليها

 احترام آراء الطفل

بيـنما تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل، فإن                  -٤١٩
ة التعبري يف   القلـق يساورها ألن املواقف التقليدية السائدة يف اجملتمع حتّد حسب ما يبدو من حق الطفل يف حري                 

 . املدارس أو احملاكم أو يف إطار األسرة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان مراعاة آراء الطفل يف إطار األسرة واملدارس               -٤٢٠
 ١٢واحملاكم واحملافل اإلدارية وغري اإلدارية ذات الصلة األخرى، فضالً عن وسائل اإلعالم، متشياً مع املادة                

 .اقيةمن االتف

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للتشجيع على تسجيل ميالد األطفال، فإهنا تشعر                -٤٢١
كما تشعر اللجنة بالقلق . بالقلق ألن طفالً من كل عشرة أطفال ال يتّم تسجيله أو يتّم تسجيله يف مرحلة متأخرة 

 . معدالت تسجيل املواليد يف بعض املناطق، كاألمازون، منخفضة جداًألن 

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتسجيل املواليد بشكل ٧ويف ضوء املادة  -٤٢٢
مـنهجي جلمـيع األطفال املولودين على أراضيها، وذلك من خالل طرق منها إلغاء التكاليف اإلدارية اليت                 

ملها الوالدان، والقيام حبمالت للتوعية، وإنشاء وحدات تسجيل متنقلة يف املناطق الريفية، وال سيما يف               يتح
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مماثلة لضمان تسجيل األطفال الذين مل يتّم             . مـنطقة األمازون  
املساعدة التقنية من جهات منها     وينـبغي على الدولة الطرف يف هذا الصدد أن تلتمس           . تسـجيلهم بعـد   

 .اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان واملاحنني احملتملني اآلخرين
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 العقوبة البدنية

بيـنما حتـيط اللجـنة علماً بأن قانون الطفولة واملراهقة حيظر العقوبات البدنية يف املدارس ويف قانون                   -٤٢٣
، فإهنا تظل قلقة ألن العقوبة البدنية "املعاملة احلسنة"يل برنامج العقوبات، وتالحظ كذلك االضطالع بربامج من قب

ال تـزال حتظى تقليدياً بالقبول وُتمارس على نطاق واسع يف إطار األسرة ويف أماكن أخرى باعتبارها شكالً من     
 . أشكال التأديب

البدنية يف مجيع   وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإصدار وإنفاذ تشريع حيظر مجيع أشكال العقوبة               -٤٢٤
السـياقات، مبا يف ذلك يف إطار األسرة وأنظمة رعاية الطفل البديلة، وكذلك بتعزيز محالت التوعية لضمان                 
اسـتخدام أساليب تأديب بديلة على حنو يتوافق مع الكرامة اإلنسانية للطفل ويتسق مع االتفاقية، ال سيما                 

 ). ٢(٢٨املادة 

 يلة البيئة األسرية والرعاية البد-٥

 مسؤوليات الوالدين

إن اللجنة يساورها القلق إزاء العدد الكبري من األسر املعيشية اليت ترأسها اإلناث والدرجة احملدودة اليت                 -٤٢٥
 .  يضطلع هبا اآلباء يف الغالب مبسؤولياهتم األبوية، مبا يف ذلك فيما يتعلق باالعتراف بالطفل والعناية به

لطرف باختاذ تدابري لتعزيز قدرات األسر وإيالء اهتمام خاص لدور األب، مبا     وتوصي اللجنة الدولة ا    -٤٢٦
 .يف ذلك فيما يتعلق باالعتراف بالطفل والعناية به

وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء األثر السليب لتزايد هجرة اإلكوادوريني يف السنوات األخرية على ممارسة                 -٤٢٧
 .ال ومنوهممسؤوليات الوالدين يف ما خيص تنشئة األطف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة لتمكني اإلكوادوريني العاملني يف اخلارج،              -٤٢٨
رجاالً ونساًء على السواء، من االضطالع مبسؤولياهتم األبوية، مبا يف ذلك من خالل تعزيز االتفاقات الثنائية                

  ١٨فري بيئات أسرية مستقرة لتنشئة األطفال، وفقاً للمادتني         مع بلدان املقصد وتشجيع مجع مشل العائلة وتو       
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز توفري خدمات املشورة األسرية اليت تراعي             .  من االتفاقية  ١٠و

 .مشاعر الطفل لإلكوادوريني العاملني باخلارج وأطفاهلم

 الرعاية البديلة

ألطفال احملرومني من بيئة أسرية طبيعية جراء عوامل من بينها الفقر           تالحـظ اللجـنة بقلق تزايد عدد ا        -٤٢٩
والـبطالة وتـزايد عدد اآلباء واألمهات الذين يهاجرون إىل بلدان أخرى حبثاً عن فرص أفضل، خملفني أطفاهلم                  

 .وراءهم بدون رعاية مناسبة يف عهدة األقارب أو املؤسسات
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دابري لتدعيم أواصر األسرة من خالل توفري موارد مالية كافية          وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ت      -٤٣٠
وتعزيز اهلياكل اجملتمعية لألطفال احملرومني من بيئتهم األسرية وإجراء استعراضات دورية لألماكن اليت يودع              

 . من االتفاقية٢٥فيها األطفال وضمان عدم اللجوء إىل املؤسسات إال كمالذ أخري، مبا يتوافق مع املادة 

 التبنـي

بينما حتيط اللجنة علما بأن قانون الطفولة والشباب يرسي مبدأ منح األولوية لدعم األسرة األصلية بدالً                 -٤٣١
من التبين، وتفضيل التبين احمللي على التبين الدويل، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء نقص املوارد البشرية واملالية، مبا                   

 . املركزيةيف ذلك التدريب املالئم للسلطة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدعم السلطة املركزية عن طريق تزويدها مبوارد بشرية ومالية كافية،               -٤٣٢
وحتديد مهامها بوضوح واعتماد آلية للتصديق واإلشراف على اهليئات الوطنية واألجنبية اليت تضطلع بدور يف 

ة الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين         عملية التبين على املستوى الدويل، وذلك وفقاً التفاقي       
  .فيما بني البلدان

 إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم

حتيط اللجنة علماً باحلماية القانونية اليت ينّص عليها قانون الطفولة واملراهقة املُعتمد مؤخراً، بيد أهنا تظل  -٤٣٣
العنف يف األسرة وألن الدولة الطرف ليس لديها سياسة واضحة املعامل           قلقة إزاء ارتفاع مستوى إساءة املعاملة و      

 .للتصدي هلذه الظاهرة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتصدي ملشكلة العنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال،  -٤٣٤
 :وذلك من خالل تدابري تشمل ما يلي

ولة واملراهقة تنفيذاً فعاالً بوسائل منها مجع بيانات        تنفيذ األحكام ذات الصلة من قانون الطف       )أ( 
 إحصائية شاملة مصنفة حسب اجلنس والسن واملنشأ اإلثين؛

 القيام حبمالت تثقيفية للتوعية العامة بشأن اآلثار السلبية إلساءة معاملة األطفال وإمهاهلم؛ )ب( 

واهليئات القضائية من التحقيق يف قضايا اعتماد تدابري ُتمكّن النيابة العامة والشرطة القضائية  )ج( 
 العنف ضد الفتيات واملراهقني على حنٍو يراعي نوع اجلنس والطفل، ومعاقبة اجلناة؛

 ضمان توفري املشورة واملساعدة لألطفال ضحايا العنف كي يتسىن عالجهم وإعادة إدماجهم؛ و )د( 

املة يف منازهلم وقبول الشهادات املصورة      توفـري محاية مناسبة لألطفال املعرضني إلساءة املع         )ه( 
 .بالفيديو يف احملاكم
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

بينما ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين للمعوقني، فإهنا تظل قلقة إزاء االفتقار إىل بيانات شاملة عن عدد األطفال                   -٤٣٥
ما تالحظ بقلق أن هؤالء األطفال يتعرضون ألشـكال خمتلفة من التمييز وأن عدداً             ك. ذوي اإلعاقـات يف الدولة الطرف     

 .كبرياً من األطفال املعوقني ال يترددون على أي نوع من املؤسسات التعليمية، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٣٦

 ألطفال املعوقني؛مجع بيانات دقيقة مصنفة عن ا )أ( 

اختاذ خطوات فعالة للحد من التمييز اجملتمعي ضد األطفال املعوقني والقضاء عليه، بأساليب              )ب( 
 منها القيام حبمالت للتوعية والتثقيف؛

) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (يف ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني  )ج( 
، الفقرات CRC/C/69(اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني      والتوصيات اليت اعتمدهتا    

، املضي يف تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي ودجمهم يف اجملتمع وذلك        )٣٣٩-٣١٠
فال املعوقني إىل   بوسائل من بينها إيالء املزيد من االهتمام لتوفري تدريب خاص للمعلمني وتيسري وصول األط             

 . املرافق العامة، مبا فيها املدارس ومرافق ممارسة الرياضة واألنشطة الترفيهية ومجيع األماكن العامة األخرى

 الصحة واخلدمات الصحية

رغـم اجلهـود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال الصحة، وباألخص يف جمال احلد من وفيات                   -٤٣٧
ت العشر املاضية، فإن اللجنة تظل قلقة بشأن معدالت الوفيات املرتفعة بني املراهقني كما              األطفال خالل السنوا  

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املستويات املرتفعة لسـوء التغذيـة،         ). ١٤٣الفقرة  (ورد يف تقرير الدولة الطرف      
 .ال سيما يف املناطق الريفية

دها الرامية إىل حتسني احلالة الصحية لألطفال وحتسني        وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهو        -٤٣٨
الوصول إىل اخلدمات الصحية ذات النوعية اجليدة والتصدي ملسألة سوء التغذية خصوصاً يف املناطق الريفية               

وحتديث مواد  " املستشفيات الصديقة لألم والطفل   "كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مبادرة        . والنائية
 .لموظفني يف جمال الصحة فيما يتعلق بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومحايتهاالتدريب ل

 الصحة البيئية

فيما يتعلق  ) CRC/C/15/Add.93(تكـرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة              -٤٣٩
 .مبيا على البيئة وصحة الطفلبالتأثري املدمر الستخراج النفط ورش احملاصيل غري املشروعة يف إطار خطة كولو
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي الفعال ملشكلة التلوث وتدهور البيئة بوسائل من بينها السعي  -٤٤٠
كما توصي الدولة الطرف بتعزيز برناجمها التثقيفي يف جمال         . إىل عقد اتفاقات ثنائية والتماس التعاون الدويل      

 .الصحة البيئية

 صحة املراهقني

. ال تـزال اللجنة قلقةً إزاء ارتفاع حاالت احلمل بني املراهقات وازدياد أعداد األمهات الصغريات سناً                -٤٤١
كمـا تشعر اللجنة بالقلق ملا يتعرض لـه املراهقون من خماطر صحية بدنية وعقلية، مبا يف ذلك العنف وتعاطي                   

 . االتصال اجلنسياملخدرات وإدمان اخلمور واإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لصحة املراهقني، آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة               -٤٤٢
وتوصي اللجنة الدولة   . املتعلق بصحة املراهقني والتنمية يف إطار اتفاقية حقوق الطفل        ) ٢٠٠٣ (٤العام رقم   

 :خصالطرف بتعزيز قوانينها وبراجمها القائمة، وباأل

اختـاذ تدابـري للحد من معدالت احلمل بني املراهقات، خاصةً عن طريق التثقيف يف جمال                 )أ( 
 الصحة التناسلية وخدمات املشورة اليت تراعي مشاعر الطفل؛

اختـاذ تدابري للحد من معدالت احلمل بني املراهقات عن طريق وسائل منها التنفيذ الفعلي                )ب( 
  حنو يراعي نوع اجلنس والطفل؛لقانون التثقيف اجلنسي على

اختاذ تدابري فعالة للوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وملكافحة تعاطي األطفال               )ج( 
لـلمخدرات واخلمور، وذلك بوسـائل من بينها محالت التثقيـف والتوعيـة العامـة، وضمان وصول األطفال              

 ىل مرافق وإجراءات فعالة للعالج واملشورة والتعايف وإعادة اإلدماج؛أو املخدرات إ/الذين يتعاطون اخلمور و

مضاعفة جهودها املتعلقة بتعزيز الصحة العقلية وخدمات املشورة، بقصد حتقيق أهداٍف منها             )د( 
معاجلة مشكلة االنتحار يف صفوف املراهقني، وضمان تيسر مثل هذه اخلدمات ومالءمتها جلميع املراهقني، مبن 

 . أبناء السكان األصليني واإلكوادوريني من أصل أفريقي والقاطنني يف مناطق نائيةفيهم

 مستوى املعيشة

 ٢٦انظر الفقرة   (تضّم اللجنة صوهتا إىل صوت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              -٤٤٣
ار معدالت الفقر وتزايدها يف الدولة      فيما أعربت عنه من قلق بشأن استمر      ) E/C.12/1/Add.100مـن الوثـيقة     

 .الطرف، على حنٍو ميّس األطفال بشكل خاص، مبن فيهم أطفال السكان األصليني واإلكوادوريني من أصل أفريقي

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل توفري املساعدة امللموسة وبرامج الدعم     -٤٤٤
ن فيهم أطفال السكان األصليني واإلكوادوريني من أصل أفريقي، خصوصاً          لألطفـال الضعفاء واملهمشني، مب    

 . من االتفاقية٢٧فيما يتعلق بالتغذية والكساء والسكن وفقاً للمادة 
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

التنفيذ الوشيك  تشيد اللجنة بالتحسن امللحوظ الذي حققته الدولة الطرف يف جمال التعليم، مبا يف ذلك                -٤٤٥
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق الخنفاض . كما حتيط اللجنة علماً بنظام قياس اإلجنازات األكادميية. لنظام التعليم بلغتني

مستوى استثمار احلكومة يف جمال التعليم، ورداءة املعّدات املتوفرة يف املدارس، وقلة وصول أطفال الشوارع إىل                
 .ت يف التمتع الكامل حبق التعليم بني املناطق املختلفةاملرافق التعليمية، والتفاو

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٤٤٦

 زيادة اإلنفاق على التعليم، خصوصاً التعليم االبتدائي وما قبل االبتدائي والتعليم الثانوي؛ )أ( 

 االقتصادية -االجتماعية زيادة التسجيل يف التعليم االبتدائي والثانوي، واحلّد من التفاوتات  )ب( 
 واإلثنية واحمللية فيما يتعلق بالوصول إىل احلق يف التعليم والتمتع الكامل به؛

 تعزيز التدابري الرامية إىل منع مشكلة التسرب املدرسي؛ )ج( 

تعزيـز التدريـب املهين املرتبط مبتطلبات سوق العمل وضمان وصول أطفال الشوارع إىل               )د( 
  مع احتياجاهتم اخلاصة؛التعليم املتناسب

 حتسني نوعية التعليم وتوفري تدريب مالئم للمعلمني؛  )ه( 

 الـتماس الـتعاون الـتقين مع منظمات من بينها اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتربية               )و( 
 .والعلوم والثقافة

 األنشطة الترفيهية والتروجيية والثقافية

بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتنظيم األنشطة الرياضية والثقافية، فإهنا بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت  -٤٤٧
 .تالحظ بقلق عدم كفاية األنشطة الترفيهية والثقافية املتاحة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان متتع األطفال حبقهم يف الترفيه واللعب واملشاركة  -٤٤٨
 . من االتفاقية٣١لمادة يف أنشطة ثقافية وفنية، وفقاً ل

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 األطفال الالجئون

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق باستضافة أعداٍد متزايدة من طاليب  -٤٤٩
ية األمم املتحدة   الـلجوء ومن بينهم عدد كبري من األطفال، مبا يف ذلك اخلطوات اليت اختذهتا بالتعاون مع مفوض                

 .السامية لشؤون الالجئني لتسجيل طاليب اللجوء والالجئني وإصدار وثائق هوية جديدة هلم
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وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز سياستها يف جمال اللجوء، وخصوصاً اعتماد تدابري                -٤٥٠
 ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف      وباإلضافة إىل . تشـريعية تنظم معاملة األطفال غري املرافقني واملنفصلني       

بتعزيز جهودها لضمان وصول مجيع األطفال الالجئني وطاليب اللجوء إىل اخلدمات التعليمية والصحية وغريها 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد بالتماس التعاون واملعونة الدوليني من جهات منها . على أمتّ وجه

 .ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافةية لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة السام

 اخلارجي/التشرد الداخلي

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األشخاص، ومن بينهم الكثري من األطفال، من ضحايا                   -٤٥١
 . العنف والتشرد، وهو ما ُيعزى بشكل كبري إىل خطة كولومبيا

 الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من اآلثار السلبية خلطة كولومبيا على وتوصي اللجنة -٤٥٢
 .السكان وضمان احترام حقوق الطفل وتزويد مجيع الضحايا باملساعدة الالزمة لتعافيهم

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

طرف ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال، لكنها تشعر بقلق         ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة ال       -٤٥٣
كما .  سنة الذين يعملون يف الدولة الطرف١٥ و٥بالغ إزاء العدد املرتفع لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

 طفل يعملون يف املناجم وألن عدداً كبرياً من األطفال يعملون يف قطاع ٤ ٠٠٠تشـعر اللجـنة بالقلق ألن حنو        
 .ملوز، كما أشارت الدولة الطرفا

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تدابريها التشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل                -٤٥٤
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد مبا يلي. مكافحة عمل األطفال

ضاء على عمل األطفال تدرجيياً مبشاركة      تنفيذ تشريعاهتا وبراجمها احمللية تنفيذاً فعاالً بغية الق        )أ( 
 نشطة من األطفال العاملني؛

حتسني وتعزيز القدرات البشرية واملالية لنظام تفتيش العمل بغية تنفيذ القوانني املتعلقة بعمل              )ب( 
 األطفال تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك حظر توظيف األطفال يف األعمال الضارة واخلطرة؛

 .سبة لألطفال الذي كانوا يعملون من قبل للتعايف والتعليم والتدريب املهينإتاحة فرص منا )ج( 

 االستغالل اجلنسي واالجتار

تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف والدراسات العديدة اليت أجرهتا                 -٤٥٥
. جتار هبم، كما ورد يف تقرير الدولة الطرفمؤسسـات خمتلفة فيما يتعلق مبسألة االستغالل اجلنسي لألطفال واال  

وتعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد املرتفع من األطفال املعرضني لالستغالل اجلنسي التجاري والتدابري غري     
 .الكافية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد
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 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٤٥٦

التشريعية املناسبة، مبا يف ذلك مراجعة القانون اجلنائي بغية جترمي األنشطة من            اختاذ التدابري    )أ( 
 قبيل االستغالل اجلنسي وإنتاج املواد اإلباحية وسياحة اجلنس، كما جاء يف الردود على قائمة األسئلة؛

 وضـع سياسة عامة فعالة وشاملة للتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك العوامل     )ب( 
 اليت جتعل األطفال عرضة ملثل هذا االستغالل؛

 جتنب جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي؛ )ج( 

تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية األطفال الضحايا ومعاجلتهم وإعادة دجمهم، مبا بتوافق             )د( 
ي لألطفال والتزام يوكوهاما مع إعالن وجدول أعمال املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجار

 . والذي اعتمد يف املؤمتر العاملي الثاين٢٠٠١العاملي لعام 

 قضاء األحداث

بيد أن  . ترحـب اللجـنة بإنشاء نظام قضاء متخصص لألحداث وفقاً لقانون الطفولة واملراهقة اجلديد              -٤٥٧
ويساورها القلق أيضاً .  كمالذ أخري فقطاللجنة قلقة ألن احلرمان من احلرية ينبغي أال يشكل بشكل منهجي وإمنا

 .إزاء بطء خطى معاجلة القضايا

 وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق معايري قضاء األحداث تطبيقاً تاماً، وخباصة املواد               -٤٥٨
 مـن االتفاقـية، وكذلـك قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء               ٤٩ و ٤٠و) ب(٣٧

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ) ٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة ) (قواعد بيجني(ث األحدا
 يوم املناقشة العامة الذي     واالسترشاد بنتائج ) ٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة    ) (مـبادئ الرياض التوجيهية   (

 : الطرف مبا يليكذلك توصي اللجنة الدولة. اثعقدته اللجنة بشأن إدارة شؤون قضاء األحد

  التربوية يف مجيع أراضي الدولة الطرف؛-تعزيز التدابري االجتماعية  )أ( 

 اعتبار احلرمان من احلرية حالً أخرياً فحسب وألقصر فترة زمنية ممكنة؛ )ب( 

  سنة من العمر؛١٨توفري مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى لألشخاص دون سن  )ج( 

 سنة من العمر على اتصال منتظم بأسرهم أثناء احتجازهم          ١٨ دون   ضمان بقاء األشخاص   )د( 
 يف إطار نظام قضاء األحداث؛ و

وضع برامج تدريبية تتعلق باملعايري الدولية ذات الصلة جلميع املختصني املسؤولني عن إدارة               )ه( 
 .شؤون قضاء األحداث

 األطفال املنتمون إىل جمموعات األقليات أو السكان األصليني
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حتـيط اللجنة علماً بالتدابري العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف فيما يتعلق بأطفال السكان األصليني، مبا يف ذلك                   -٤٥٩
بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم متتع أطفال السكان األصليني حبقوقهم، . تطبيق نظام تعليم متعدد الثقافات ومزدوج اللغة  

 :كما يقلقها أن أطفال السكان األصليني.  خدمات التعليم والصحة جراء الفقر املتفشيال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل

 يبدأون العمل يف األنشطة الزراعية واملرتلية يف سن اخلامسة لألوالد والرابعة للبنات؛ )أ( 

 يتعرضون للعقاب، مبا يف ذلك أشكال التقريع العلين؛ )ب( 

 .اجلنسيكثرياً ما يقعون ضحية االعتداء  )ج( 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية حلماية حقوق أطفال السكان األصليني              -٤٦٠
ويف هذا الصدد، حتيل    . مـن التمييز وضمان متتعهم باحلقوق املنصوص عليها يف القانون احمللي ويف االتفاقية            

اقشة العامة بشأن حقوق أطفال السكان األصليني       اللجـنة الدولة الطرف إىل التوصيات املعتمدة بعد يوم املن         
توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تزود جمتمعات        . ٢٠٠٣الذي عقدته يف دورهتا الرابعة والثالثني عام        

السكان األصليني، مبن فيهم األطفال، مبعلومات كافية عن إجراءات تسجيل املواليد وعمل األطفال وفريوس              
 .اإليدز وإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك العقوبة البدنية/نقص املناعة البشرية

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

االختياري التفاقية حقوق الطفل توصـي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي تقاريرها يف إطار الربوتوكول            -٤٦١
املتعلق يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري طفال املـتعلق ببـيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ       

 .٢٠٠٦، حبلول عام إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحةب

  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعـة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً،                -٤٦٢
 هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل               بوسـائل مـنها إحالـة     

الربملان، وحكومات وبرملانات املقاطعات أو الواليات، حسب االنطباق، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد         
 .من اإلجراءات بشأهنا

 النشـر

ر الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها     توصـي اللجنة كذلك بأن يتاح على نطاق واسع التقري          -٤٦٣
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، بلغات البلد، مبا يف ذلك          ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات    
، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات  )على سبيل املثال ال احلصر    (عـن طـريق اإلنترنـت       
 .هنية، واألطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاالشباب، واجملموعات امل
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  التقرير القادم-١١

 من  ٤٤تؤكـد اللجـنة على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع أحكام املادة                  -٤٦٤
وجب االتفاقية، ضمان إتاحة فرص     ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مب        . االتفاقية

ويف هذا الصدد، ُيعترب تقدمي الدول . منـتظمة للجـنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية     
وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . األطراف للتقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية          

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧يل يف موعد أقصاه    تقدمي تقريرها الدوري التا   
وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل ). CRC/C/148انظر ( صفحة ١٢٠التقرير 

 . مخس سنوات، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 النرويج: املالحظات اخلتامية

 ١٠٣٧و ١٠٣٦جلستيها  يف  ،  )CRC/C/129/Add.1 (للنرويج الثالثقرير الدوري   نظرت اللجنة يف الت    -٤٦٥
واعتمدت يف  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1037 و CRC/C/SR.1036انظـر الوثيقتني    (

 . املالحظات اخلتامية التالية، ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣١ املعقودة يف ،١٠٥٢جلستها 

  مقدمة-ألف 

الثالث الذي اتبع املبادئ بتقدمي تقريرها الدوري يف الوقت املناسب    اللجنة بقيام الدولة الطرف      ترحـب  -٤٦٦
كما ). CRC/C/15/Add.126(التوجيهية إلعداد التقارير وتضمن معلومات عن متابعة التوصيات السابقة للجنة           

، مما أتاح فهماً )CRC/C/Q/NOR/3(ل ترحب اللجنة بالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائ
 . أفضل حلالة األطفال يف النرويج، وتنّوه اللجنة مع التقدير باحلوار الصريح واملفتوح مع وفد الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :ت خالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، ومن بينها ما يليترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدث -٤٦٧

 التقدم العام فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ )أ( 

 ؛٢٠٠٣دمج االتفاقية يف القانون الداخلي عام  )ب( 

التعديالت اليت أُجريت على تشريعات حمددة تتعلق باألطفال، مما أدى إىل زيادة تعزيز وتوسيع               )ج( 
 طاق التجاوب مع حقوق الطفل؛ن

 الذي يرمي إىل زيادة وعي األطفال باالتفاقية وإشراكهم         `١٨احلياة قبل سن    `إطالق مشروع    )د(
 يف عملية إعداد التقارير؛

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٠اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان للفترة   )ه(

 لينص بالتحديد على جترمي االجتار باألشخاص؛ ٢٠٠٣ أبريل/نيسانتعديل قانون العقوبات يف  )و(
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 التزام الدولة الطرف املستمر وامللحوظ باملساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما يف جمال التعليم؛ )ز(

تنفـيذ عدد من الربامج وخطط العمل الوطنية لتعزيز محاية حقوق الطفل، مبا يف ذلك خطة العمل عام                  )ح(
 املتعلقة باألطفال والشباب املنحدرين من      ٢٠٠٢شباب وشبكة اإلنترنت، وخطة عمل عام        من أجل األطفال، وال    ٢٠٠١

 ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال، وخطة العمل ملكافحة إجرام األطفال والشباب           ٢٠٠٣أسر مهاجرة، وخطة عمل عام      
جهود "لربامج املسماة ، فضالً عن ا  )٢٠٠٦-٢٠٠٢(، وخطـة العمـل ملكافحـة العنصرية والتمييز          )٢٠٠٤-٢٠٠٠(

 ؛"٢٠٠٢ -اجلهود اجلديدة ملكافحة الزواج القسري "و" ٢٠٠٢-احلكومة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال          التصديق على    )ط(
شراك األطفال  إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب      ، وعلى   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

 .  على التوايل٢٠٠٣ و٢٠٠١، يف عامي يف الرتاعات املسلحة

 التوصياتاالقتراحات ودواعي القلق الرئيسية و -جيم 

 تدابري التنفيذ العامة -١

  للجنةالسابقةالتوصيات 

  هذه التوصيات قد ُنفّذت، ولكنها تالحظ مع األسف أيضاً أن          مع التقدير أن الكثري من     اللجنة   تالحظ -٤٦٨
بعد قيامها بالنظر يف التقرير     ) CRC/C/15/Add.126(الشـواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها         بعـض   

 ١٩مل جتر معاجلتها بصورة كافية، ومنها تلك الواردة يف الفقرة ) CRC/C/70/Add.2(الدوري الثاين للدولة الطرف 
، )حرية الفكر والوجدان والدين (٢٧، والفقرة )عدم التمييز (٢١، والفقرة   )التدريـب والتثقيف يف جمال االتفاقية     (

 ).  األطفالخدمات رعاية (٤٣والفقرة ) خدمات الصحة العقلية (٤١، والفقرة )انفصال األبوين (٣١والفقرة 

 إال  ُتنفذخذ بالتوصيات السابقة، اليت مل       لأل بذل قصارى جهدها  حتـث اللجنة الدولة الطرف على       و -٤٦٩
 . هذه املالحظات اخلتاميةالواردة يفقائمة التوصيات اليت مل ُتنفذ على اإلطالق، وعلى تناول جزئياً أو 

 التشريع والتنفيذ

حظ مع  وتال. مع االتفاقية متوافقاً متاماً   اليت اختذت جلعل التشريع الوطين      الكثرية   اللجنة بالتدابري    ترحب -٤٧٠
ذلـك أن التشريع الوطين يف بعض اجملاالت مثل اهلجرة، ومشاركة األطفال يف اهليئات اإلدارية، واحلرية الدينية،                 

 . حيتاج إىل املزيد من االهتمام لكفالة أن يتوافق التنفيذ الفعلي متاماً مع مبادئ وأحكام االتفاقية

ليت تبذهلا لتكفل أن يتوافق تشريعها الوطين متاماً مع وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة اجلهود ا -٤٧١
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدريب القضاة على التطبيق املباشر لالتفاقية . االتفاقية وأن يظل هكذا

 . يف القضايا املتعلقة باألطفال، فضالً عن تدريب موظفي احلكومة املركزية والبلديات يف جمال االتفاقية
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 قالتنسي

تنضم اللجنة إىل الدولة الطرف يف التعبري عن قلقها إزاء احلاجة إىل حتسني تنسيق واتساق اجلهود املبذولة  -٤٧٢
 . على املستويني املركزي واحمللي نيابة عن األطفال والشباب، وال سيما فيما يتعلق بالسلطات احمللية

لتحسني اتساق وتنسيق اجلهود املبذولة نيابة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها  -٤٧٣
عن األطفال والشباب لكي تكفل قدراً كافياً من التعاون بني السلطات املركزية والسلطات احمللية، فضالً عن  

 .التعاون بني األطفال، والشباب، واآلباء وبني املنظمات غري احلكومية

 هياكل الرصد املستقلة

القيود ، تالحظ ـم املعين باألطفال أمني املظالللمسامهة اهلامة اليت قدمهاتقديرها إن اللجنة، إذ تعرب عن  -٤٧٤
 . اليت يواجهها يف أداء عمله نظراً لتبعيته الظاهرة لوزارة األطفال وشؤون األسرة

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز استقاللية أمني املظامل املعين باألطفال -٤٧٥

 مجع البيانات

نظام مجع البيانات املتطّور يف الدولة الطرف، غري أهنا تعرب عن            ل استحساهنا الكبري تعـرب اللجنة عن      -٤٧٦
أسفها إزاء االفتقار إىل البيانات اإلحصائية املتعلقة حبالة األطفال الذين تعرضوا للعنف والذين مل يلتحقوا باملدارس 

ية البيانات املتاحة عن األطفال املهاجرين واألطفال الذين يعيشون كما تأسف حملدود. الثانوية العليا أو تسربوا منها
 . يف مؤسسات الرعاية ولدى األسر احلاضنة

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل حتسني اجلمع املنهجي للبيانات املتعلقة               -٤٧٧
 تعرضوا للعنف وإساءة املعاملة، واألطفال الذين مل باألطفال، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة حبالة األطفال الذين       

 . يلتحقوا باملدارس الثانوية العليا أو تسربوا منها، واألطفال يف نظام الرعاية البديلة واألطفال املهاجرين

 ختصيص املوارد

وعة اخلدمات إن اللجنة، إذ تالحظ مع التقدير التدابري املتخذة يف هذا الصدد، تعرب عن قلقها من أن جمم -٤٧٨
 .املتاحة لألطفال تتفاوت من حيث املضمون والتنفيذ حبسب املكان الذي يعيش فيه األطفال يف البلد

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتقييم وحتليل مستوى ومضمون اخلدمات املقدمة                -٤٧٩
يع األطفال يف الوصول إىل اخلدمات      لألطفـال وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري اليت تكفل املساواة بني مج           

 .وإتاحتها بصرف النظر عن املوقع اجلغرايف أو حجم البلدية



CRC/C/150 
Page 111 

 نشر االتفاقية/التدريب

 الوعي باالتفاقية يف عـلى الرغم من التدابري املتعددة اليت اختذت يف هذا اجملال، يساور اللجنة قلق من أن      -٤٨٠
 املهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم ال حيصلون مجيعاً على األطفال والشباب ال يزال متدنياً وأنأوساط 

وتعرب اللجنة يف هذا الصدد عن أسفها ألن حقوق اإلنسان ُتدّرس كمادة . التدريب املالئم يف جمال حقوق الطفل
 .اختيارية فقط يف التعليم الثانوي العايل

 :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٤٨١

 إدماج التثقيف فيما يتعلق حبقوق الطفل يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي على حد سواء؛ )أ( 

إعداد برامج تدريب منهجية ومستمرة عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، ضمان  )ب(
إنفاذ القانون، كالقضاة، واحملامني، وموظفي (لفـائدة مجيع األشخاص الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم    

وموظفي الدولة، وموظفي احلكومات احمللية، واملدرسني، والعاملني يف القطاع االجتماعي، والعاملني يف اجملال             
 ؛) األطفال أنفسهمخاصةالصحي، 

 . كفالة نشر وترمجة التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة )ج( 

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

دابري اجلارية اليت تتخذها الدولة الطرف يف هذا اجملال، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز              على الرغم من الت    -٤٨٢
 . الذي يواجهه بعض األطفال يف املدارس وداخل اجملتمع على أساس االنتماء الديين أو اإلثين

رامية إىل منع  من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تكثيف جهودها ال٢ويف ضوء املادة  -٤٨٣
 . واستئصال مجيع أشكال التمييز الفعلي ضد األطفال

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين

حتـيط اللجنة علماً بآراء جلنة حقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل               -٤٨٤
 فيما  )CCPR/C/82/D/1155/2003( ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية يف       

و ترحب اللجنة يف هذا     . يـتعلق بـتدريس املعارف املسيحية والثقافة الدينية واألخالقية كمادة يف املدارس           
الصـدد باملعلومـات املقدمة من الدولة الطرف بشأن التعديالت اليت تنوي إدخاهلا على قانون التعليم جلعل           

 من ١٥عارف املسيحية والثقافة الدينية واألخالقية متوافقاً متاماً مع حق حرية الدين الوارد يف املادة تدريس امل
 . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعجيل اعتماد وسن هذه التعديالت. االتفاقية
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 البيئة األسرية والرعاية البديلة -٤

 ال تؤخذ يف االعتبار بصورة كافية يف حاالت األجانب          تشعر اللجنة بالقلق من أن مصاحل الطفل الفضلى        -٤٨٥
 . الذين لديهم أطفال عند ترحيلهم بصورة هنائية من النرويج بسبب ارتكاب جرمية خطرية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول يف القرارات اليت  -٤٨٦
 .تتخذ بشأن ترحيل والديهم

 ال احملرومون من بيئتهم األسريةاألطف

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد األطفال الذين فُصلوا عن أسرهم ويعيشون يف دور احلضانة أو مؤسسات                 -٤٨٧
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض ممارساهتا املتعلقة بفصل األطفال       . رعاية أخرى 

 . عن بيئتهم األسرية

صـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ تدابري ملعاجلة أسباب تزايد عدد األطفال الذين يفصلون عن         وتو -٤٨٨
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على      . أسرهم، مبا يف ذلك من خالل تقدمي الدعم املالئم للوالدين البيولوجيني          

سرته ووضعه يف دور احلضانة أو      إعطـاء األولويـة حلماية البيئة األسرية الطبيعية وكفالة أن فصل الطفل عن أ             
  .إيداعه مؤسسات الرعاية ُيلجأ إليه فقط كإجراء من إجراءات املالذ األخري إذا كان حيقق مصاحل الطفل الفضلى

 االستعراض الدوري إليداع األطفال يف مؤسسات الرعاية

ر بالقلق إزاء عدم كفاية     إن اللجـنة إذ ترحب باجلهود اليت تبذهلا وزارة األطفال وشؤون األسرة، تشع             -٤٨٩
االسـتعراض الدوري حلاالت األطفال الذين أودعوا يف دور احلضانة، وذلك بسبب االفتقار إىل العدد الكايف من       

 . املراقبني وافتقارهم للتدريب

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية إىل كفالة اإلشراف الكايف على حالة األطفال   -٤٩٠
 . أُدخلوا إىل دور احلضانة أو املؤسساتالذين 

 )التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع(واإلمهال اإلساءة 

 تشـعر اللجـنة بـالقلق ألن األطفـال املعرضـني للعـنف داخـل األسـرة ال حيصلون دائما على الرعاية                      -٤٩١
 .واملساعدة الكافيتني

 تعزيز جهودها بغية تقدمي املساعدة املالئمة لألطفال املعرضني للعنف          وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة     -٤٩٢
 : أو يتعاطون املخدرات، وذلك من خالل ما يلي/داخل األسرة أو األطفال الذين يعاين آباؤهم من أمراض نفسية و

 ضمان حصول مجيع ضحايا العنف على املشورة واملساعدة من أجل الشفاء وإعادة اإلدماج؛  )أ( 

  يف إطار األسرة؛  املعاملةتوفري احلماية املالئمة لألطفال ضحايا إساءة )ب( 
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تعزيـز تدابـري معاجلـة األسـباب اجلذرية للعنف داخل األسرة، مع إيالء اهتمام خاص                 )ج(
 للمجموعات املهمشة واملستضعفة؛

برامج وقائية، مبا    معاملة األطفال، و   إلساءة محالت تثقيف عامة للتوعية بالعواقب الوخيمة        تنظيم )د(
 .لتأديب األطفالإجيابية وغري عنيفة  أشكال اتباعيف ذلك برامج للنهوض باألسرة، هتدف إىل التشجيع على 

 ة والرعايةخدمات الصحة األساسي -٥

 األطفال املعوقون

  .تالحظ اللجنة مع القلق مشاركة األطفال املعوقني احملدودة يف األنشطة الثقافية والترفيهية -٤٩٣

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان مساواة األطفال املعوقني مع         -٤٩٤
األمم قواعد  غريهم يف الوصول إىل اخلدمات، مبا يف ذلك األنشطة الثقافية والترفيهية، وبأن تأخذ يف االعتبار                

والتوصيات اليت اعتمدهتا ) ٤٨/٩٦معية العامة قرار اجل (وحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقنياملتحدة امل
 .)٣٣٩-٣١٠الفقرات ، (CRC/C/69اللجنة يف يوم املناقشة العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني 

 ة والرعايةخدمات الصحة األساسي

. ) وفقدان الشهية ألسباب عصبية    الّضور(ال تـزال اللجنة قلقة إزاء تكاثر حاالت االضطرابات الغذائية            -٤٩٥
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد مشكلة السمنة يف أوساط األطفال بسبب تدين مستوى النشاط       

 . البدين املقترن بسوء نظام التغذية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام أكرب لصحة األطفال واملراهقني، وأن تضع يف اعتبارها                -٤٩٦
وتوصي . بشأن صحة ومناء املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل        ) ٢٠٠٣( ٤تعلـيق اللجـنة العام رقم       

اللجنة، على وجه اخلصوص، بأن تعزز الدولة الطرف تدابري معاجلة حدوث االضطرابات الغذائية، وأن تشجع 
 . املراهقني على اتباع أسلوب حياة صحي

 خدمات الصحة العقلية

ذة لتعزيز خدمات الصحة العقلية لألطفال والشباب، تشعر بالقلق إزاء إن اللجنة إذ ترحب بالتدابري املتخ -٤٩٧
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص عدد       . التحديات مثل مدة االنتظار من أجل احلصول على املساعدة والرعاية         

 . األطباء النفسانيني واألخصائيني النفسيني لألطفال واملراهقني

لى اإلسراع بتطوير الرعاية الصحية العقلية من أجل ضمان توفري          وتشـجع اللجنة الدولة الطرف ع      -٤٩٨
 . العالج والرعاية املالئمني جلميع األطفال والشباب من دون تأخري غري مربر

وال تـزال اللجـنة تشعر بقلق عميق إزاء تكاثر اإلقدام على االنتحار يف أوساط املراهقني حيث يشكل                -٤٩٩
 . ني الشابات والشبابواحدة من كل أربع حاالت وفاة ب
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز موارد اخلدمات الصحية لألشخاص الذين ميرون بأزمات تقود  -٥٠٠
 . إىل االنتحار، واختاذ تدابري ملنع اإلقدام على االنتحار يف أوساط الفئات املعرضة هلذا اخلطر

 مستوى املعيشة املالئم

 . العالية من األطفال املهاجرين الذين يعيشون يف أسر معيشية ذات دخل متدن باستمرارتالحظ اللجنة بقلق النسبة -٥٠١

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضمن تلبية مجيع احتياجات األطفال، وأن تتخذ مجيع التدابري      -٥٠٢
 . الضرورية اليت تكفل عدم عيش أي فئة من األطفال حتت خط الفقر

 الثقافيةفيهية و واألنشطة الترالتعليم -٦

ترحـب اللجنة بالتدابري العديدة اليت اختذت حملاربة أساليب البلطجة يف املدارس، وال سيما املبادرة اليت                 -٥٠٣
 .اختذها أمني املظامل املعين باألطفال، بيد أهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار هذه الظاهرة يف كثري من املدارس

تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة أساليب البلطجة وضمان مشاركة        وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف ب       -٥٠٤
 . األطفال يف املبادرات الرامية إىل احلد من ممارستها

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال الالجئون

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال غري املصحوبني ملتمسي اللجوء الذين خيتفون من                 -٥٠٥
ـ  كما تشعر بالقلق، على وجه اخلصوص، إزاء       ). ٢٠٠٣ طفالً يف عام     ٣٣(ز االستقبال يف الدولة الطرف      مراك

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء عدم كفاية اإلشراف على          . تعرض هؤالء األطفال إلساءة املعاملة واالستغالل     
خدمات الرعاية النفسية املقدمة لألطفال األطفال غري املصحوبني من ملتمسي اللجوء ورعايتهم، وإزاء عدم كفاية 

 . وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء البطء الشديد يف معاجلة طلبات التماس اللجوء. يف مراكز االستقبال

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التدابري اليت تضمن تقدمي الدعم واإلشراف املالئمني لألطفال      -٥٠٦
اكز االستقبال، فضالً عن تقدمي الرعاية النفسية املالئمة لألطفال ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا املوجوديـن يف مر   

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتحسني أوضاع األطفال غري املصحوبني ملتمسي اللجوء يف مراكز              . لصـدمات 
اسب، لكي تصبح املساعدة والرعاية     االستقبال من حيث توفري املوارد واملوظفني املؤهلني الذين تلقوا التدريب املن          

كما ينبغي  . املقدمة هلؤالء األطفال يف نفس املستوى املوجود يف املؤسسات األخرى اخلاضعة لنظام رعاية األطفال             
  .للدولة الطرف أن تتخذ املزيد من التدابري لتضمن معاجلة طلبات التماس اللجوء بطريقة أسرع

 تعاطي املخدرات

كما . مع القلق ارتفاع عدد األطفال الذين يتعاطون املخدرات والكحول يف الدولة الطرفتالحظ اللجنة  -٥٠٧
وتنوه اللجنة يف   . تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعانون نتيجة تعاطي اآلباء للمخدرات             
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شاكل النامجة عن تعاطي املخدرات يف هذا الصدد باملشروع التجرييب الذي بدأ يف عدد من البلديات للوقاية من امل
 . أوساط األطفال واملراهقني

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٠٨

تعزيـز اجلهود اليت تبذهلا إلعطاء األطفال واآلباء معلومات دقيقة وموضوعية عن العواقب              )أ(
 الوخيمة لتعاطي املخدرات؛ 

وليس (قري املخدرة واملخدرات على أهنم ضحايا       ضمان معاملة األطفال الذين يتعاطون العقا      )ب(
 وأن توفر هلم اخلدمات الضرورية يف جمال العالج وإعادة اإلدماج؛ ) كمجرمني

 توسـيع مشروع الوقاية من املشاكل النامجة عن تعاطي املخدرات يف أوساط األطفال واملراهقني              )ج(
 .ليغطي املزيد من البلديات

 اجلنسي العتداءوااجلنسي االستغالل 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء حدوث االعتداء اجلنسي على األطفال والشباب يف الدولة الطرف وتعرب عن                -٥٠٩
 . اسفها إزاء عدم توفر دراسات حديثة عن هذه املشكلة

 :  واملواد األخرى ذات الصلة من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٤ويف ضوء املادة  -٥١٠

اء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى االعتداء اجلنسي على األطفال فضالً عن السمات             إجر )أ(
 املميزة لألطفال الذين تعرضوا له بغية حتديد الفئات املعرضة بشكل خاص هلذا االعتداء؛ 

 تعزيز تدابري مكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال واملراهقني؛ )ب(

ريقة مالئمة وأن يتوىل النظر يف هذه القضايا أشخاص         ضـمان تسجيل شهادات األطفال بط      )ج(
 .لديهم املؤهالت الضرورية كخرباء يف هذا اجملال

 واالختطافواالجتار البيع 

إن اللجـنة إذ ترحب بالتدابري املتخذة حملاربة االجتار بالنساء واألطفال، تشعر بالقلق ألن االجتار بالنساء     -٥١١
 . غالالً جنسياً ال يزال مشكلة يف الدولة الطرفواألطفال من أجل استغالهلم است

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها املبذولة من أجل التنفيذ الفعال خلطتها الرامية إىل           -٥١٢
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع تعاوهنا        . مكافحـة االستغالل اجلنسي لألشخاص واالجتار هبم      
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ليم اليت تواجه مشاكل خطرية يف هذا اجملال، وعلى إجراء دراسة لتقييم طبيعة ونطاق              األقا/ليشـمل البلدان  
 .∗االجتار واالستغالل اجلنسي لألطفال وحتديد الفئات املعرضة بصفة خاصة هلذا النوع من االستغالل

 املتابعة والنشر -٨

 املتابعة

ة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل منها باختاذ مجيع التدابري املالئمتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٥١٣
الربملان، وحكومات وبرملانات  وإىل  احلكومة أو أي هيئة مماثلة،      إحالـتها إىل أعضـاء جملـس الوزراء أو ديوان           

 . بشأهنااتجراءاإلمن لنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد  ل،، حسب االقتضاءاملقاطعات أو الواليات

 النشر

الدولة  والردود اخلطية اليت قدمتها الدوري الثالث التقرير يتاح على نطاق واسع بأن كذلك اللجنة توصي -٥١٤
على ( اإلنترنت   طريقن  عاليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك       ذات الصلة   ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات   

ات املهنية، موعالشباب، واجملموعات جم، ومنظمات اجملتمع املدين، و عامةلجمهورل) ال احلصـر  السـبيل املـث  
 . الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاذكاءواألطفال، بغية إثارة النقاش وإ

 القادمالتقرير  -٩

 من  ٤٤تام مع أحكام املادة     بشكل  توافق  يتقدمي التقارير   اتباع أسلوب ل  أمهية  على  تؤكـد اللجـنة      -٥١٥
 إتاحة فرص ضمانلدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية  ااتومن اجلوانب اهلامة ملسؤولي  . االتفاقـية 

تعرب اللجنة عن تقديرها ألداء الدولة و. منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية
رانظ( صفحة ١٢٠ أال يتجاوز الذي ينبغي ، إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابعهايف هذا الصدد وتدعوالطرف 

(CRC/C/148  ، تنص عليه االتفاقيةوفقاً ملا ٢٠٠٨فرباير /شباط ٦يف موعد أقصاه . 

 منغوليا: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٤١ و ١٠٤٠ يف جلستيها    (CRC/C/65/Add.32)نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثاين ملنغوليا           -٥١٦
، املعقودة  ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٥مايو  /يار أ ٢٦، املعقودتني يف    )SR.1041 و CRC/C/SR.1040الوثيقتينت  

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣يف 

                                                      

الشـواغل والتوصـيات األخرى للجنة فيما يتعلق هبذه القضية ترد يف املالحظات اخلتامية للجنة على تقرير                  ∗
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيعقدم مبوجب النرويج األويل امل
 ).CRC/C/OPSA/NOR/CO/1انظر  (يف املواد اإلباحية
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  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، ولكنها تأسف لتأخر تقدميه وعدم التزامه     -٥١٧
كما ترحب اللجنة بالردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل اليت          . لتقاريرالتام باملبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي ا     

، اليت تضمنت بيانات إحصائية مفيدة ومعلومات مفصلة أخرى وأتاحت          (CRC/C/Q/MNG/2)وضعتها اللجنة   
رفيع املستوى كما تالحظ مع التقدير اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد ال  . فهماً أوضح حلالة الطفل يف الدولة الطرف      
 . لتوفري معلومات إضافية أثناء احلوار الصريح

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

 :حتيط اللجنة علماً بالقوانني اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حلماية وتعزيز حقوق الطفل، مثل -٥١٨

، والذي يقدم إطاراً قانونياً لإلجراءات املتعلقة       ١٩٩٦ يف عام    قانون محاية حقوق الطفل الذي اعتمدته      )أ( 
 بتوفري محاية خاصة لألطفال؛

، والذي حيدد أنواع املزايا االجتماعية ونطاقها       ١٩٩٨قانون الضمان االجتماعي الذي اعتمدته يف عام         )ب( 
 ألشخاص من بينهم اليتامى بال أوصياء قانونيني واألطفال املعوقني؛

، والذي يوفر لألطفال خدمات منها الرعاية الطبية        ١٩٩٨ون الصـحة الـذي اعتمدته يف عام         قـان  )ج( 
 املتخصصة؛

 ، والذي ينظم قضايا منها توظيف القصر وشروط عملهم؛١٩٩٩قانون العمل الذي اعتمدته يف عام  )د( 

ؤوليات الوالدين  ، والذي ينّص يف مجلة أموٍر على مس       ١٩٩٩قـانون األسـرة الذي اعتمدته يف عام           )ه( 
 والقواعد املتعلقة بالتبين والوصاية والنفقة؛

، وإنشاء  ٢٠٠٠القـانون اخلـاص باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا، الذي اعتمدته يف عام                )و( 
 اللجنة املذكورة؛

رائم اليت  ، الذي تضمن مواداً منفصلة بشأن اجل      ٢٠٠٢قـانون اإلجراءات اجلنائية الذي نقحته يف عام          )ز( 
 يرتكبها أحداث واجلرائم املرتكبة يف حق األطفال واألسرة واجملتمع؛ و

، والذي يهدف إىل مكافحة العنف املرتيل       ٢٠٠٤قـانون مكافحة العنف املرتيل الذي اعتمدته يف عام           )ح( 
 .ومنعه ومحاية حقوق اإلنسان للضحايا مبن فيهم األطفال

ل يف منغوليا، تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف             وفيما يتعلق حبقوق وحالة الطف     -٥١٩
، وسنة الشباب يف    ١٩٩٧للتشـديد على أمهية هذه القضية عن طريق إعالن عدة سنوات مواضيعية، مثل سنة الطفل يف                 

ق تنظيم مؤمتر القمة الوطين ، وعن طري٢٠٠١، وسنة دعم املواطنني املعوقني يف     ٢٠٠٠، وسـنة إمنـاء الطفل يف        ١٩٩٨
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وتالحظ اللجنة أيضاً مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة امليزانية املخصصة             . ٢٠٠٤املعين بالطفل يف عام     
 .للخدمات االجتماعية للطفل

 :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على -٥٢٠

 ايـة األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان، يف           املـتعلقة حبم   ٣٣اتفاقـية الهـاي رقـم        )أ( 
 ؛٢٠٠٠أبريل /نيسان

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ       ) ١٩٩٩لسنة   (١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )ب( 
 ؛٢٠٠١فرباير /تدابري فورية للقضاء عليها، يف شباط

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف           اتفاقـية مناهضـة التعذيب وغريه من       )ج( 
 ؛٢٠٠٢يناير /كانون الثاين

 الـربوتوكول االختـياري التفاقـية القضـاء عـلى مجـيع أشـكال التمييز ضد املرأة، يف                  )د( 
 ؛٢٠٠٢مارس /آذار

دىن لسن االلتحاق بالعمل، يف     املتعلقة باحلد األ  ) ١٩٧٣لسنة   (١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ه( 
 ؛ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف              )و( 
 ؛٢٠٠٣يونيه /املواد اإلباحية، يف حزيران

ألطفال يف النـزاعات املسلحة، يف     الـربوتوكول االختـياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك ا          )ز( 
 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

، كانت سريعة   ١٩٩١تالحظ اللجنة أن مرحلة االنتقال االقتصادي اليت تشهدها منغوليا ابتداء من عام              -٥٢١
فقد أثّر عدم االستقرار االقتصادي والبطالة والفقر املتنامي        . نسبياً وكان هلا آثار بعيدة املدى على اجملتمع املنغويل        

وحتيط اللجنة  . على األسر، ال سيما األسر اليت لديها كثري من األطفال وكذلك األسر اليت تعيش يف مناطق ريفية                
وباإلضافة . ايةعلماً بالطبيعة اخلاصة للدولة الطرف ومساحتها اجلغرافية الشاسعة وكثافتها السكانية املنخفضة للغ 

إىل ذلـك، تعـترف اللجـنة بـأن الظروف اجلوية الشديدة القسوة، حيث يتصف فصل الشتاء بالربد القارس                   
، كما أن ائتالف اجلفاف يف الصيف والربد القارس والعواصف الشديدة يف            "Dzuds"والعواصف الشديدة املسماة    

، قد سبب أيضاً الكثري من الصعوبات ٢٠٠١ إىل ١٩٩٩فصـل الشـتاء الـذي شهدته البالد خالل الفترة من          
وقد كان هلذه العوامل أثر سليب على التنمية يف الدولة الطرف ككل مما أثر على حياة               . االقتصـادية واالجتماعية  

 .آالف مؤلفة من األطفال، ال سيما يف املناطق النائية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 توصيات السابقة للجنةال

 (CRC/C/15/Add.48)تالحظ اللجنة بارتياح أن العديد من الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها      -٥٢٢
 قد عوجل بواسطة التدابري التشريعية      )CRC/C/3/Add.32(لـدى النظر يف التقرير األول املقدم من الدولة الطرف           

اجلة بعض الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها بصدد عدة أمور منها            بيد أنه مل جير مع    . والسياسات العامة 
، وتعزيز وصول )٢٣الفقرة (االنقطاع عن الدراسة بني البنني يف املناطق الريفية ومنع استخدامهم يف عمل األطفال 

، وتعزيز  )٢٣الفقرة  (يفية  يف املناطق الر  ) كالصحة والتعليم والرعاية االجتماعية   (األطفال إىل اخلدمات األساسية     
، وتعزيز حقوق األطفال الالجئني )٢٣الفقرة (وصول األطفال املعوقني يف مجيع أحناء البلد إىل اخلدمات األساسية 

وحقوق األطفال  ) ٢٧الفقرة  (، والتوزيع الرشيد للموارد على املستويني املركزي واحمللي         )٢٦الفقرة  (ومحايـتها   
 ).٢٩ة الفقر(املخالفني للقانون 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهودها لالستجابة للتوصيات املقدمة يف املالحظات              -٥٢٣
اخلتامـية على التقرير األويل واليت مل جير تنفيذها بعد، والتصدي لقائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات              

 .اخلتامية على التقرير الدوري الثاين

 التشريعات

اللجنة باإلصالح القانوين الشامل يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك التدابري التشريعية العديدة اليت اُتخذت          ترحب   -٥٢٤
لكنه برغم اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمال التشريعات احمللية، فإن             . لـتعزيز محاية حقوق الطفل    

وباإلضافة إىل ذلك،   . هو ما يشكل فجوة بني القانون واملمارسة العملية       اللجنة يساورها القلق إزاء التدابري التنفيذية، و      
فإن اللجنة يساورها القلق إزاء بعض األحكام املتضاربة يف القوانني احمللية، مما يترك األطفال دون محاية كافية، من ذلك 

 ١٤ لألطفال يف سنة      سنة من العمر، يف حني أن قانون العمل يسمح         ١٧مـثالً أن التعلـيم إلـزامي حـىت بلـوغ            
 . ساعة أسبوعيا٣٠ً سنة بالعمل ملدة ١٥و

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية، مبا يف ذلك توفري موارد مالية وبشرية كافية،          -٥٢٥
صي الدولة الطرف كما تو. مـن أجـل تنفيذ تشريعاهتا احمللية تنفيذاً فعاالًً ومن ضمنها القوانني اليت اعُتمدت مؤخراًً      

 .باستعراض قوانينها احمللية بغية حتديد الثغرات احملتملة فيما يتعلق حبماية األطفال

 التنسيق وخطة العمل الوطنية

 تالحـظ اللجـنة مـع التقدير النتائج اإلجيابية احملرزة يف تنفيذ برنامج العمل الوطين إلمناء الطفل خالل     -٥٢٦
خبطة العمل الوطنية الثانية املعنية بالطفل واليت اعتمدهتا الدولة الطرف         وترحـب أيضاً    . ٢٠٠٠-١٩٩٠الفـترة   
، والـتزامها مبتابعة الوثيقة اخلتامية الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية             ٢٠١٠-٢٠٠٢للفـترة   
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ن للهيئة الوطنية املعنية    وتالحظ اللجنة اهليكل واالستراتيجية اجلديدي    ". عامل صاحل لألطفال  "باألطفـال، وعنواهنا    
، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة استراتيجية شاملة لتعزيز        ٢٠٠٤سبتمرب  /باألطفال املعتمدين يف أيلول   

التنسيق بني القطاعات وعلى املستوى دون الوطين وقلة التدريب على كافة املستويات بشأن النهج اجلديد الذي                
 .باألطفالتتبعه اهليئة الوطنية املعنية 

وتوصـي اللجـنة بأن توفر الدولة الطرف املوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية لتنفيذ خطة العمل                 -٥٢٧
 تنفيذاً كامالً وفعاالً، وضمان تنفيذ هذه اخلطة وفق هنٍج واضح صريح ٢٠١٠-٢٠٠٢الوطنـية الثانية للفترة   

نة الدولة الطرف بأن تضع خطة استراتيجية شاملة        كما توصي اللج  . قـائم عـلى احلقوق والتشاور واملشاركة      
للتنسـيق عـلى كافة املستويات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية، وأن توفر قدراً كافياً من املعلومات والتدريبات                 
اسـتجابةً للـنهج اجلديد الذي تتبعه اهليئة الوطنية املعنية باألطفال، وأن حتيط اللجنة علماً يف تقريرها القادم                  

 .طة التنسيق اليت تقوم هبا هذه اهليئةبأنش

 الرصد املستقل

، وال سيما قرار تكليف أحد املفوضني ٢٠٠١ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام  -٥٢٨
 كما تالحظ أن الدولة الطرف تنظر حالياً يف إنشاء مكتب أمني مظامل           . الـثالثة بواليـة محاية حقوق األطفال      

 .طفالمستقل لأل

بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، تطلب اللجنة إىل        ) ٢٠٠٢عام   (٢ويف ضـوء تعليقها العام رقم        -٥٢٩
الدولـة الطرف أن تعمل على ضمان تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باملوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية،                 

تقدم يف تنفيذ االتفاقية على املستويني الوطين واحمللي، وكذلك لتلقي          وعـلى حيازهتا للمرافق الالزمة لرصد وتقييم ال       
وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتعجيل املناقشة اجلارية بصدد   . شـكاوى األطفـال والتحقيق فيها ومعاجلتها      

لة الطرف  وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدو       . الـنظر يف إنشـاء مكتـب أمني مظامل مستقل لألطفال          
 .التدابري املناسبة لصوغ استراتيجيات للحكم الرشيد ومكافحة الفساد

 ختصيص املوارد

ترحب اللجنة بإعطاء الدولة الطرف األولوية لتخصيص املوارد للخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية املقدمة              -٥٣٠
. ية وتعبئة املوارد احمللية الوطنية من أجل رفاه األطفال املتعلقة بوضع امليزان٢٠/٢٠لألطفال، وذلك عن طريق تنفيذ مبادرة 

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن امليزانية املخصصة لألطفال ما زالت غري كافية لتلبية االحتياجات الوطنية واحمللية لتعزيز               
ضرية فيما يتعلق باخلدمات    واللجنة قلقة بصفة خاصة إزاء التفاوتات بني املناطق الريفية واحل         . حقـوق الطفـل ومحايتها    

 .املقدمة إىل األطفال

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٣١

أن تـزيد احلصـة املخصصة من امليزانية إلعمال حقوق الطفل، وأن تضمن يف هذا السياق توفري                  )أ( 
اجملتمعات الريفية الصغرية   مـوارد بشرية مناسبة، مبا يف ذلك عرب التعاون الدويل، مع إيالء عناية خاصة لألطفال يف                 
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واملناطق النائية، وضمان إعطاء األولوية لتنفيذ السياسات املتعلقة بالطفل بغية القضاء على التمييز يف التمتع باحلقوق                
 بني املناطق الريفية واحلضرية؛ 

 .الثنائيةأن تواصل تعاوهنا مع مؤسسات التمويل الدولية ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة  )ب( 

 مجع البيانات

تسـلم اللجـنة بـأن فترة االنتقال االقتصادي اليت تشهدها منغوليا قد اقتضت إجراء تغيريات كبرية يف نظامها      -٥٣٢
وتالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جتميع البيانات اإلحصائية، مثل الدراسة                . اإلحصـائي 

، واليت توفر، يف مجلة أمور، بيانات أساسية خلطة العمل الوطنية الثانية            ٢٠٠٠ولة والتنمية يف عام     االستقصائية بشأن الطف  
لكنه برغم اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر           . ٢٠١٠-٢٠٠٢مـن أجـل األطفال للفترة       

 .ست مصنفة حسب اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةبالقلق ألن عملية مجع البيانات ليست متطورة بالقدر الكايف ولي

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٣٣

مواصـلة تطوير عملية مجع البيانات املنهجية ضمن النظام اإلحصائي الوطين لتشمل األطفال حىت               )أ( 
، كاألطفال املعوقني    عامـاً، مع التركيز بالتحديد على األطفال الذين يعيشون أوضاعاً شديدة احلساسية            ١٨سـن   

واألطفـال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفية، واألطفال املهاجرين، واألطفال                
ضحايا االعتداء وسوء املعاملة، وأطفال الشوارع، واألطفال املخالفني للقانون واألطفال املنتمني إىل األقليات، ومجيع              

 االتفاقية؛اجملاالت املشمولة ب

ضمان استخدام كل البيانات واملؤشرات يف صياغة السياسات العامة والربامج واملشاريع ورصدها             )ب( 
 وتقييمها، من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً؛

السـعي إىل اتباع أساليب مبتكرة لنشر هذه اإلحصاءات وإتاحة املعلومات اإلحصائية للجمهور               )ج( 
 كن؛ على أوسع نطاق مم

 ).اليونيسيف(مواصلة التعاون يف هذا اجملال مع جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة  )د( 

 نشر االتفاقية

وبينما ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لنشر املعلومات املتعلقة مببادئ االتفاقية وأحكامها بطرق عدة منها احملفلني                -٥٣٤
، والسنوات املواضيعية املكرسة لقضايا األطفال وأنشطة التدريب        ٢٠٠١ و ١٩٩٨ الوطنـيني لألطفال املنغوليني يف عامي     

ذلك أن نشر االتفاقية على كافة قطاعات       . العاديـة، فإن القلق يساورها ألن هذه التدابري مل تكن فعالة بالدرجة املطلوبة            
 .ملناطق الريفية وبني األقلياتاجملتمع مل يتحقق وال تزال هناك تفاوتات بني املناطق، ال سيما فيما يتعلق با
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وتالحظ اللجنة أن أنشطة التدريب وإعادة تدريب املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم قد أجريت بالتعاون                 -٥٣٥
ولكنها ترى أن هذه التدابري حباجة إىل مزيد من التعزيز وينبغي تنفيذها            . مـع وكـاالت دولية ومنظمات غري حكومية       

 .ملة ومنهجيةبصورة مستمرة وشا

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٥٣٦

اتـباع أساليب مبتكرة ومالئمة لألطفال يف سبيل الترويج لالتفاقية، وخباصة على املستوى احمللي               )أ(
 وبني األقليات وعرب وسائط اإلعالم؛

 إدراج االتفاقية ومبادئها وأحكامها يف املناهج الدراسية؛ )ب(

أو التوعية بشأن حقوق الطفل للفئات      /جهودها لتوفري التدريب املالئم واملنهجي و     مواصـلة تعزيز     )ج(
املهنـية العاملـة مع األطفال ومن أجلهم كالقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني الصحيني،            

 ؛واملعلمني، ومديري املدارس واملؤسسات، واألخصائيني االجتماعيني والصحفيني

مواصلة التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم              )د(
 .، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان)اليونسكو(والثقافة 

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

مييز ضد األطفال، ومنها إصدار دستور منغوليا يف عام         تقـّدر اللجنة التدابري اليت متّ اختاذها لتعزيز مبدأ عدم الت           -٥٣٧
، وكالمها يكفل متتع مجيع األطفال مبركز متساو فيما يتعلق          ١٩٩٦ وإصـدار قانون محاية حقوق الطفل يف عام          ١٩٩٢

ألطفال الذين  ولكن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز الفعلي الذي يواجهه األطفال املعوقون وا           . بتطبيق التشريعات املنغولية  
يعيشون يف فقر واألطفال املخالفون للقانون وأطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية وكذلك األطفال                
املهاجرون من املناطق الريفية والذين يعيشون يف العاصمة بدون تسجيل رمسي، وخباصة فيما يتعلق بوصوهلم إىل اخلدمات                 

 .ئمة واملرافق التعليميةاالجتماعية والصحية املال

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان متتع مجيع األطفال ضمن واليتها باحلقوق اليت           -٥٣٨
 من االتفاقية، وذلك عن طريق اإلنفاذ الفعلي للقوانني احلالية اليت ٢تـنص علـيها االتفاقية دومنا متييز، وفقاً للمادة      

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز .تضـمن مـبدأ عدم التمييز     
حبكـم الواقـع عـلى أي أساس كان وضد مجيع فئات األطفال الضعفاء، مع إعطاء األولوية للخدمات االجتماعية               

 .والصحية وتكافؤ الفرص التعليمية لألطفال املنتمني إىل أضعف الفئات

جـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من تدابري               وتطلـب الل   -٥٣٩
ونفذتـه مـن برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر                   
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من تعصب، وعلى حنٍو يراعي تعليق    العـاملي ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك             
 . بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١ (١اللجنة العام رقم 

 احترام آراء الطفل

تالحـظ اللجنة بتقدير فائق اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف سبيل تعزيز واحترام حق األطفال يف التعبري    -٥٤٠
شاركة يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم سلسلة من احللقات            عن آرائهم حبرية بشأن خمتلف املسائل اليت متّسهم وامل        

، واحملفلني الوطنيني لألطفال املنغوليني ١٩٩٩ و١٩٩٨املصـغرة ملؤمترات األمم املتحدة والربملانات واحلكومات يف عامي        
تعامل مع حقوق   ، ومن خالل سعيها لل    ٢٠٠٤، ومؤمتـر القمة الوطين املعين بالطفل يف عام          ٢٠٠١ و ١٩٩٨يف عـامي    

بيد أن القلق ال يزال يساور اللجنة ألن املواقف التقليدية يف الدولة الطرف قد حتّد من حق األطفال . املـراهقني يف منغوليا   
 .يف التعبري عن آرائهم حبرية يف إطار األسرة واملدرسة واجملتمع ككل

 مبواصلة تعزيز جهودها لتشجيع احترام آراء        من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف      ١٢ويف ضوء املادة     -٥٤١
األطفال كافة، وال سيما البنات، وتيسري مشاركتهم يف كل املسائل اليت متّسهم يف إطار األسرة واملدرسة واملؤسسات                 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض بصورة منتظمة مدى مراعاة آراء األطفال وتأثريها على               . األخـرى 
 .اسات العامة وقرارات احملاكم وتنفيذ الربامج وعلى األطفال أنفسهمتقرير السي

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

 تسجيل املواليد

. تعـرب اللجنة عن انشغاهلا مرة أخرى إزاء أوجه القصور يف إعمال حق الطفل يف تسجيله بعد الوالدة مباشرة                   -٥٤٢
جيل املواليد ميكن أن يسبب صعوبات مالية لألسر الفقرية تعوقها          وتالحظ اللجنة بقلٍق خاص أن الرسم املفروض عند تس        

 .وعالوة على ذلك تفرض رسوم إضافية عند التأخر يف تسجيل املواليد. عن تسجيل املواليد وتؤخره إن مل متنعه كلياً

مل أراضيها  وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتنفيذ نظام فعال لتسجيل املواليد جماناً يف مجيع املراحل، يش                -٥٤٣
بالكـامل، مبـا يف ذلك عن طريق توفري وحدات متنقلة لتسجيل املواليد، وتنظيم محالت توعية للوصول إىل املناطق                   

 . النائية من أراضيها

 العقاب البدين

 يسـاور اللجـنة القلق ألن العقاب البدين لألطفال ال يزال مقبوالً اجتماعياً يف منغوليا، وال يزال ُيمارس داخل                   -٥٤٤
كما تالحظ بقلٍق أن التشريعات     . األسرة وكذلك يف األماكن اليت متّ حظره فيها رمسياً، كاملدارس وغريها من املؤسسات            

 .املنغولية ال تنّص على حظٍر صريٍح للعقاب البدين داخل األسرة

 ويف املؤسسات وحتث اللجنة الدولة الطرف على منع ومكافحة ممارسة العقاب البدين لألطفال داخل األسرة            -٥٤٥
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم . األخرى وعلى حظر العقاب البدين داخل األسرة حظراً صرحياً مبوجب القانون        
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محـالت تثقـيف وتوعية عامة، مبشاركة األطفال، بشأن أشكال التأديب البديلة غري العنيفة، يف سبيل تغيري موقف                  
 .عاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف هذا الصدداجملتمع جتاه العقاب البدين، وأن تعزز ت

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 مسؤوليات الوالدين

 االقتصادية  - والصعوبات االجتماعية    يسـاور اللجنة القلق إزاء العدد املتزايد من األسر اليت يرأسها عائل وحيد             -٥٤٦
  .باء عادةً مسؤولياهتم األبويةاليت تواجهها، والدرجة احملدودة اليت يتحمل هبا اآل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية لتزويد الوالدين واألسر بالدعم املايل وغريه من                -٥٤٧
أشـكال الدعم الالزم قدر اإلمكان، مع إيالء عناية خاصة لألسر ذات العائل الوحيد واألسر اليت تعيش يف ظروف                   

دد مبدأ املسؤولية املشتركة للوالدين جتاه تنشئة األطفال ومنوهم، فإن اللجنة تقّر التوصية اليت              وبص. صـعبة للغايـة   
) A/56/38 من الوثيقة    ٢٧٠ و ٢٦٩الفقرتان   (٢٠٠١اعتمدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           

 تدعم فكرة املسؤولية املشتركة للوالدين      وحتـث الدولـة الطرف على وضع قوانني وسياسات عامة وبرامج تربوية           
 . وتشجعها

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية

يساور اللجنة القلق إزاء العدد املتزايد من األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية، مبن فيهم األطفال الذين فّروا                   -٥٤٨
 من قانون األسرة، ترى اللجنة أن إجراءات        ٢٥ من املادة    ٩ وباإلشارة إىل الفقرة  . من بيوهتم ومتّ إيداعهم يف هذه املراكز      

 . اإليداع ال تتوافق متاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٠ويف ضوء املادة  -٥٤٩

 عدد األطفال الذين    اختـاذ تدابري وقائية فورية لتاليف انفصال األطفال عن بيئتهم األسرية وخفض            )أ( 
 يعيشون يف مؤسسات الرعاية؛

ضـمان إخضاع عملية إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية إىل تقييم جمموعة من السلطات ذات                )ب( 
الكفـاءة واملتعددة التخصصات على الدوام، وأن يتّم اإليداع ألقصر فترة ممكنة وخيضع الستعراض قضائي وأن يتّم                 

  من االتفاقية؛٢٥مادة استعراضه كذلك وفقاً لل

تعزيز جهودها لتطوير نظام الكفالة التقليدي عن طريق إيالء عناية خاصة للحقوق اليت تنّص عليها                )ج( 
 االتفاقية، مبا فيها مبدأ املصاحل الفضلى للطفل وأشكال الرعاية البديلة األخرى يف أوساط عائلية؛

اء واألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤولياهتم جتاه       توفري املساعدة املالئمة وخدمات الدعم لآلب      )د( 
 .تنشئة الطفل، وذلك بطرق تشمل التثقيف وإسداء املشورة والربامج اجملتمعية للوالدين
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 التبين

حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تنظيم التبين على املستويني احمللي والدويل معاً،                  -٥٥٠
 ٣٣، والتصديق على اتفاقية الهاي رقم ١٩٩٩اليب مشلت إصدار األحكام اخلاصة بالتبين ضمن قانون األسرة يف عام بأس

إتاحة تبين مواطنني "، واعتماد قواعد بشأن ٢٠٠٠املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان، يف عام   
 اللجنة التقاليد العريقة لدى الدولة الطرف فيما يتعلق بإجراءات الكفالة والتبين            وتالحظ". أجانـب لطفٍل منغويل اجلنسية    

ولكنها تظل قلقة ألن التشريعات احمللية بشأن إجراءات الكفالة والتبين يف           . وقلة عمليات التبين على الصعيد الدويل نسبياً      
 .االدولة الطرف ال تتوافق توافقاً تاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامه

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بضمان تناول إجراءات الكفالة والتبين على حنو يتوافق متاماً مع مبادئ         -٥٥١
 . االتفاقية وأحكامها بواسطة مؤسسات وموظفني مؤهلني وذوي كفاءة وفعالية وختصصات متعددة

 اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

ة الطرف تدرك أبعاد اإلساءة والعنف جتاه األطفال وآثارمها السلبية، وأهنا اختذت            يف حـني تقّر اللجنة بأن الدول       -٥٥٢
ومما يقلق اللجنة بشكل خاص عدم وجود إطار قانوين حلماية          . تدابـري ملنعهما، فإهنا تظل قلقة إزاء استمرار هذه املشكلة         

 .األطفال من سفاح احملارم

يف يومي املناقشة العامة بشأن العنف ضد األطفال داخل األسرة          ويف ضـوء التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة         -٥٥٣
، توصي CRC/C/100)انظر الوثيقة (عنف الدولة ضد األطفال  وبشأن  ) CRC/C/111انظر الوثيقة   (ويف املدارس   

 :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

دنياً أم نفسياً، مبا يف ذلك      اختاذ مجيع اإلجراءات املالئمة للتصدي للعنف املرتيل ومنعه، سواء كان ب           )أ( 
مايو /العـنف ضـد املرأة وداخل األسرة، وذلك بعدة طرق منها إعمال قانون مكافحة العنف املرتيل املعتمد يف أيار                  

 ، وضمان محاية األطفال من هذا النوع من العنف محايةً كاملة؛٢٠٠٤

ال وأبعادها، بغية منع    االضـطالع بدراسـات حـول األسباب اجلذرية ملشكلة العنف ضد األطف            )ب( 
 وتقليص ظاهرة العنف املرتيل والعنف يف اجملتمع بشكل عام؛

اختـاذ خطوات لوضع حٍد لالعتداء اجلنسي على األطفال، بطرق تشمل إنشاء إطار قانوين حلماية                )ج( 
غيل خط  األطفـال مـن سـفاح احملارم وحتسني وصول األطفال والكبار إىل آليات اإلبالغ وتقدمي دعم كامل لتش                 

مسـاعدة هـاتفي جمـاين مكون من ثالث أرقام يكون االتصال به متاحاً يومياً على مدار الساعة، وزيادة عمليات                    
 التحقيق يف هذه القضايا ومالحقة اجلناة قضائياً؛

توعـية اجلمهـور بشـأن مشكلة العنف املرتيل، بغية تغيري املواقف والتقاليد العامة اليت تؤدي إىل                 )د( 
ضـحايا، وال سيما النساء والفتيات، عن اإلبالغ بشأن هذه احلوادث، وتعزيز التعاون مع املنظمات غري     إعـراض ال  

 احلكومية العاملة يف هذا اجملال، مثل املركز الوطين ملكافحة العنف؛
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التحقـيق يف قضـايا العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي، بواسطة إجراء قضائي يراعي وضع الطفل،                 )ه( 
 عاقبة اجلناة مع إيالء االعتبار الواجب حلق الطفل يف اخلصوصية؛ وضمان م

معاجلة نقص األطباء واملرشدين النفسيني واألخصائيني االجتماعيني واملوظفني املهنيني اآلخرين بغية            )و( 
ايا إتاحـة فـرص وصـوٍل كافية إىل خدمات املشورة وغريها من اخلدمات املتعلقة بالتأهيل وإعادة اإلدماج للضح                 

 .األطفال وملرتكيب االعتداءات اجلنسية والعنف ضد األطفال

 خدمات رعاية الطفل

يساور اللجنة القلق ألن عدد األماكن املتاحة يف مرافق اخلدمات، كمرافق الرعاية النهارية ورياض األطفال، ال                 -٥٥٤
 .يبدو كافياً وهناك تفاوتات ملحوظة فيما بني األقاليم

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية لزيادة عدد            ١٨ من املادة    ٣ ويف ضوء الفقرة   -٥٥٥
 .األماكن املتاحة يف مرافق الرعاية النهارية ورياض األطفال، مع االهتمام خاصةً باملساواة بني األقاليم

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

 األطفال املعوقون

وبينما تالحظ اللجنة أن    . لها البالغ إزاء حالة األطفال املعوقني وتأسف الستمرار التمييز ضدهم         تعرب اللجنة عن ق    -٥٥٦
معظـم اخلدمات املقدمة لألطفال املعوقني تتوفر يف املناطق احلضرية، فإن القلق يساورها بشكل خاص جتاه األطفال املعوقني                  

ويف حني حتيط اللجنة علماً بالقوانني . تصادية العسرية اليت تواجههم  االق -يف املـناطق الريفية من البلد والظروف االجتماعية         
، فإن القلق يساورها    ١٩٩٩الـيت تـنظم حقوق املعوقني، والربنامج الوطين لتحسني حالة املواطنني املعوقني املعتمد يف عام                

وتالحظ اللجنة بقلق .  األطفال املعوقني  بشأن االفتقار إىل السياسات العامة الفعالة واخلدمات األساسية وأنشطة التنسيق لدعم          
كما تالحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبرياً من        . عدم وجود إطار قانوين يتيح لألطفال املعوقني إمكانية الوصول إىل البيئة املادية           

 وعالوة على .األطفـال املعوقـني ال تتوفر هلم فرص مناسبة للوصول سواء إىل اخلدمات االجتماعية والصحية أو إىل التعليم     
 .ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا بسبب عدم وجود بيانات إحصائية مناسبة عن األطفال املعوقني والتحيزات القائمة ضدهم

حتـث اللجنة الدولة الطرف واضعة يف اعتبارها القواعد املوحدة لألمم املتحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص                و -٥٥٧
انظر " (حقوق األطفال املعوقني  "للجنة يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن         للمعوقني والتوصيات اليت اعتمدهتا ا    

 :، على القيام مبا يلي)CRC/C/69الوثيقة 

الشـروع يف وضع سياسة وطنية شاملة لصاحل األطفال املعوقني، والتخطيط هلا، وختصيص املوارد               )أ( 
 املالية والبشرية الالزمة لتنفيذ اخلطة؛

ات إحصائية كافية ومفّصلة عن األطفال املعوقني، واستخدامها يف وضع السياسات والربامج            مجع بيان  )ب( 
 الرامية إىل تشجيع تكافؤ الفرص يف اجملتمع، مع إيالء عناية خاصة لألطفال املعوقني يف املناطق الريفية من البلد؛
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احة فرص متكافئة هلم    مـنع وحظـر أي شكل من أشكال التمييز ضد األطفال املعوقني وضمان إت              )ج( 
 للمشاركة يف مجيع جماالت احلياة مشاركة تامة؛

اختـاذ كافة التدابري الالزمة إلدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العام، ووضع برامج تعليمية                )د( 
 مصممة خصيصاً وفقاً الحتياجاهتم اخلاصة عند االقتضاء؛

 طفال املعوقني إىل البيئة املادية واملعلومات واالتصاالت؛اختاذ تدابري تكفل إتاحة سبل وصول األ  )ه( 

التوعـية باألمور املتعلقة باألطفال املعوقني، مبا يف ذلك حقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة وإمكانياهتم،              )و( 
 .تمع املنغويلبغية تغيري النظرة السلبية العامة جتاههم، وذلك نظراً للتحيز املتأصل السائد ضد األطفال املعوقني يف اجمل

 الصحة واخلدمات الصحية

بيـنما تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني الرعاية الصحية األولية، وال سيما                   -٥٥٨
رة الوقاية من األمراض املعدية كاحلصبة وااللتهاب السحائي والدفترييا، نتيجة تنفيذ برنامج التحصني الوطين بنجاح يف الفت               

، فـإن القلـق يساورها إزاء التفاوت بني املناطق فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية، ومعدالت                 ٢٠٠٠-١٩٩٣
الوفـيات املـرتفعة سواء بني األمهات أو األطفال دون سن اخلامسة، والتفاوت بني املناطق يف هذا الصدد، وحالة سوء                    

 بقلق اخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية اخلالصة وأن الدولة الطرف مل       كما تالحظ اللجنة  . الـتغذية املتفشـية بني األطفال     
ومما يثري القلق بشدٍة قصور املعارف عن استخدامات األدوية         . تعـتمد بعد القانون الدويل املتعلق بتسويق بدائل لنب األم         

سبب احلالة املتدهورة للمرافق    وتعرب اللجنة عن انشغاهلا ب    . وآثارهـا والوصول احملدود إىل أدوية األطفال بسعٍر مناسب        
وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق ألن . الصحية ومشاكل التلوث البيئي ونقص مياه الشرب النظيفة واملأمونة يف البلد  

األطفـال الـنازحني من األرياف والذين يعيشون يف العاصمة دون تسجيل رمسي ال تتاح هلم سوى سبل حمدودة للغاية                    
 .دمات الصحية واالجتماعيةللحصول على اخل

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدٍة بأن تتخذ كافة التدابري الضرورية يف سبيل -٥٥٩

إعطـاء األولويـة لتخصيص املوارد املالية والبشرية للقطاع الصحي من أجل ضمان حصول مجيع              )أ( 
 لبلد، مبا يف ذلك األطفال يف أبعد      األطفـال عـلى قـدم املسـاواة على اخلدمات الصحية اجليدة يف مجيع مناطق ا               

 املناطق النائية؛

مواصـلة اجلهـود الـيت تبذهلا من أجل حتسني الرعاية السابقة للوالدة وخفض معدالت وفيات                 )ب( 
 األمهات واألطفال دون اخلامسة، مع االهتمام خاصةً باألمهات واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية من البلد؛

القانون الدويل املتعلق بتسويق بدائل لنب األم وتشجيع الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف فترة             اعـتماد    )ج( 
 األشهر الستة بعد الوالدة مع إضافة نظام غذائي مناسب للرضيع بعد تلك الفترة؛

حتسـني احلالـة الغذائية لألطفال، مثالً عن طريق األخذ بربنامج غذائي مدرسي، مع إيالء اهتمام                 )د( 
 لألطفال يف املناطق الريفية؛ خاص 
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ضـمان تكافؤ الوصول إىل املواد الصيدالنية املأمونة والرخيصة املستخدمة يف الوقاية من العوارض                )ه( 
 الصحية لألطفال وعالجها، والتوعية بشأن استخدام األدوية وآثارها؛

 كافة أرجاء البلد ومحاية     ضـمان الوصـول إىل مياه الشرب املأمونة والنظيفة واملرافق الصحية يف            )و( 
 األطفال من آثار التلوث البيئي؛

االعتـناء باحلالـة الصحية لألطفال الذين هاجروا من األرياف والذين يعيشون يف العاصمة بدون                )ز( 
 .تسجيل رمسي، بغية تيسري وصوهلم إىل مجيع اخلدمات الصحية واالجتماعية على قدم املساواة

 صحة املراهقني

للجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز صحة املراهقني والتثقيف الصحي يف املدارس عن طريق                حتـيط ا   -٥٦٠
النهوض بالصحة يف   "تنفـيذ الـربنامج الوطـين املتعلق بالصحة اإلجنابية املعين بصحة الطلبة واملراهقني وتنظيم محلة بعنوان                 

اخلدمات الصحية املتوفرة يف املدارس، مبا يف ذلك انعدام الفحوص الطبية           بـيد أن القلق يساور اللجنة بشأن قلة         ". املدرسـة 
وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم إيالء اهتماٍم كاٍف          . العادية والبيانات اإلحصائية بشأن احلالة الصحية للتالميذ      

 .التدخني وتناول اخلمور وتعاطي املخدراتلصحة املراهقني يف سياق األمراض غري السارية املتعلقة بأمناط املعيشة، ك

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً مباشراً بصحة املراهقني واضعة يف اعتبارها تعليق اللجنة                 و -٥٦١
بشأن صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، وبأن تعمل على تعزيز جهودها من               ) ٢٠٠٣ (٤العام رقم   

حة املراهقني، مبا يف ذلك عن طريق التثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املدارس، وتوفري               أجـل النهوض بص   
وتوصي . خدمـات صحية يف املدارس تشمل خدمات املشورة والرعاية على حنو سري يراعي خصوصيات الشباب              

قيف واملعلومات واخلدمات   اللجـنة الدولـة الطرف بضمان حصول املراهقني غري امللتحقني باملدارس على نفس التث             
وللحد من التدخني وتناول اخلمور وتعاطي املخدرات بني املراهقني، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء              . الصـحية 

 . محالت مصممة خصيصاً للمراهقني بشأن اخليارات السلوكية املتعلقة بالصحة

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

االيدز، وجتد ما يشجعها يف     /النسيب يف معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       تالحـظ اللجـنة االخنفاض       -٥٦٢
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل منع ومكافحة هذا الفريوس واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي بعدة طرق تشمل                  

االيدز، وسياسة الدولة بشأن الصحة العامة والربنامج       /يةالقيام بتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشر        
لكنه . االيدز والربنامج الوطين اخلاص باألمراض السارية     /الوطين للصحة اإلجنابية وقانون مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        

امل اخلطر القائمة مثل التزايد     بالـرغم مـن اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء عو               
 .االيدز/املستمر يف عدد الشباب املشتغلني باجلنس، مما جيعلهم عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز وحقوق الطفل /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية) ٢٠٠٣ (٣ويف ضوء تعليق اللجنـة العام رقم  -٥٦٣
)CRC/GC/2003/3(  يهية املتعلقة بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان        ، واملبادئ التوج)E/CN.4/1997/37( ،
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اإليدز، /توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل منع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية               
 . جمموعات ضعيفةومواصلة محالت التوعية بشأن هذا املرض بني املراهقني، وال سيما يف صفوف الذين ينتمون إىل

 مستوى املعيشة

وتالحظ أن الفقر قد أصبح     . يسـاور اللجنة قلٌق بالغ إزاء االرتفاع املستمر يف معدالت الفقر يف الدولة الطرف              -٥٦٤
مسـة بـارزة يف املـدن نتيجة النـزوح املتزايد من املناطق الريفية، وأن هذا التغري قد ولد طائفة من القضايا االجتماعية                      

ويف حني أن اللجنة تالحظ، يف مجلة أموٍر، قيام الدولة الطرف يف            . ة كظاهرة األطفال الذين يعيشون يف الشوارع      اجلديد
لصاحل األطفال الذين يعيشون يف أسر ذات " املال مقابل األمل" باعتماد نظام لالستحقاقات االجتماعية يسمى ٢٠٠٤عام 

ا لتنفيذ خطتها وبراجمها ومشاريعها الرامية إىل احلّد من الفقر، فإن           احلـد األدىن مـن الدخل، وتالحظ اجلهود اليت تبذهل         
اللجنة تكرر مساور قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال الذين ال يتمتعون مبستوى معيشة الئق، مبا يف ذلك السكن الالئق                    

 . وغريه من اخلدمات األساسية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف على سبيل األولوية تنفيذ ٢٧ باملادة  وعمـالً  -٥٦٥
خطـتها الوطنية وبراجمها الرامية إىل احلّد من الفقر، مع إيالء االهتمام بصفة خاصة لألسر احملرومة اقتصادياً                 

الطفل يف احلصول على مستوى      واملساعدة املادية، وبأن تعمل على ضمان حقوق         الدعموالـيت حتـتاج إىل      
 .معيشي الئق

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

بينما تالحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني مستوى التعليم وضمان الوصول إليه  -٥٦٦
، فإن القلق يساورها إزاء الصعوبات األخرى اليت يواجهها         ١٩٩٥نقح املعتمد عام    عن طريق تنفيذ قانون التعليم امل     

ومما يثري القلق   . األطفال، ال سيما يف املناطق الريفية من البلد، فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم واالنتظام يف املدرسة               
سجلني يف املدرسة، مبا يف ذلك أوجه التفاوت       الـبالغ أيضاً العدد الكبري من األطفال يف سن التعليم االبتدائي غري امل            

املـتعلقة بنوع اجلنس واملناطق يف التسجيل املدرسي، ومعدالت األمية املتزايدة ومعدالت التسرب املدرسي املرتفعة               
 .خاصةً يف املناطق الريفية

عي املاشية والذين يعيشون يف     وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء األوالد الذين ينتمون إىل أسٍر تقتات على ر              -٥٦٧
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الرسوم      . املـناطق الريفية إذ إهنم أكثر تعرضاً للتسرب املدرسي واالخنراط يف عمل األطفال            

اإلضافية اليت يتّم حتصيلها يف املدارس تشكل عقبات مالية للكثري من األطفال وحترمهم من تكافؤ الفرص يف الوصول إىل                   
وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء احلوادث املبلغ عنها بشأن تعرض األطفال للعنف يف املدارس وقصور                 . التعليم

وتالحظ اللجنة اجلهود   . املرافق املدرسية، مبا يف ذلك عدم كفاية عدد الكراسي يف الفصول ورداءة نوعية الكتب الدراسية              
ة يف املدارس وجتديدها، لكنها قلقة بشأن احلالة السيئة هلذه املساكن وقدرهتا الـيت تبذهلا الدولة الطرف لبناء مساكن الطلب    
 .احملدودة على استيعاب عدٍد كاٍف من األطفال
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وتوصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فورية لتخصيص املوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية                 -٥٦٨
 :لتحقيق ما يلي

وصول إىل التعليم اجليد تدرجيياً جلميع األطفال يف خمتلف أحناء البلد، دومنا            ضـمان تكافؤ فرص ال     )أ( 
متيـيز بسـبب نـوع اجلنس ودون أي عقبات مالية، والنظر أيضاً يف إعادة فتح مدارس األحياء بغية تيسري وصول              

 األطفال إىل التعليم؛

 االبتدائي والثانوي بدون أي     تعزيـز التدابري الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل يف التعليم          )ب( 
 تفاوت بني املناطق وضمان حصول مجيع األطفال على فرص متكافئة ملواصلة تعليمهم؛  

تعزيـز اجلهود الرامية إىل اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة للحد من معدالت التسرب املدرسي،               )ج( 
 وخباصة بني األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛

 خطوات إضافية للتصدي ملعدالت األمية املتزايدة؛اختاذ  )د( 

توسعة مرافق التدريب املهين يف املدارس الثانوية وللمراهقني الذي مل يلتحقوا باملدرسة قط أو   )ه( 
 الذين انسحبوا منها قبل االنتهاء من دراستهم؛

 حتسني نوعية أساليب التدريس عن طريق توفري التدريب املالئم للمعلمني؛ )و( 

حتسني املرافق املدرسية بطرٍق تشمل بناء مدارس جديدة وحتسني منشآت التدفئة والكهرباء             )ز( 
 يف املدارس وحتسني نوعية الكتب الدراسية وأوضاع املساكن الطالبية يف املدارس؛

مواصلة إدراج حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، يف املناهج الدراسية مع               )ح( 
 .بشأن أهداف التعليم والترويج لبيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف) ٢٠٠١ (١تعليق اللجنة العام رقم مراعاة 

 األنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية

تالحـظ اللجـنة بقلٍق عدم كفاية األنشطة واملرافق التروحيية والثقافية لألطفال الذين يعيشون يف املدن وتدمري                  -٥٦٩
 . عب املخصصة هلم خالل العقد األخريالكثري من املال

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف االهتمام حلق الطفل يف             ٣١ويف ضـوء املـادة       -٥٧٠
اللعب وبأن تضاعف جهودها لتعزيز ومحاية حق الطفل يف الراحة واألنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية عن        

واملالية الكافية إلعمال هذا احلق، مبا يف ذلك تصميم وبناء مالعب آمنة      طـريق ختصـيص املـوارد البشرية        
 . لألطفال الذين يعيشون يف املدن
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 األطفال الالجئون

ترحـب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل محاية األطفال الالجئني، وخباصة القادمني من مجهورية كوريا                 -٥٧١
ولكن اللجنة  . لدميقراطية، عن طريق احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ومساعدهتم على التوصل إىل حلول دائمة             الشعبية ا 

قلقـة ألن األطفال الذين يسعون للحصول على مركز الالجئ يف منغوليا ال حيظون دائماً باحلماية واملساعدة الالئقتني مبا                   
 .يضمن التمتع حبقوقهم يف إطار االتفاقية

انظر ( واألحكام األخرى ذات الصلة من االتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة            ٢٢ويف ضوء املادة     -٥٧٢
 املتعلقة بوضع ١٩٥١بأن تنضم الدولة الطرف إىل اتفاقية عام      ) CRC/C/15/Add.48 من الوثيقة    ٢٦الفقـرة   

ء تتضمن أحكاماً خاصة     امللحق هبا، بغية وضع تشريعات خاصة باللجو       ١٩٦٧الالجـئني وبـروتوكول عـام       
باحلمايـة ومعاملـة األطفال طاليب اللجوء، ال سيما غري املصحوبني واملنفصلني منهم، وبأن تنضم إىل االتفاقية                 

 .املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

 االستغالل االقتصادي

بذهلا الدولة الطرف من أجل احلفاظ على حق الطفل يف أن تكفل لـه             تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت ت        -٥٧٣
 ١٣٨ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٢احلمايـة مـن اسـتغالله يف عمل األطفال، مثل تصديقها يف عام              

 بشأن  )١٩٩٩لعام   (١٨٢ على االتفاقية رقم     ٢٠٠١بشأن احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل، ويف عام         ) ١٩٧٣عـام   (
  اليت تقضي بأن احلد األدىن لسن التوظيف       ١٩٩٩أسـوأ أشـكال عمل األطفال، واعتماد أحكام قانون العمل يف عام             

 سـنة، واعتماد قائمة أماكن العمل اليت ُيحظر استخدام القصر فيها، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الربنامج                  ١٦هـو   
 .، واملشاركة يف أنشطته١٩٩٩لعمل الدولية، يف عام الدويل للقضاء على عمل األطفال، التابع ملنظمة ا

ولكـن رغـم اخلطـوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإن القلق يساور اللجنة إزاء املعدالت املرتفعة من                    -٥٧٤
ب من املدرسة   األطفـال العـاملني يف منغوليا واآلثار السلبية العديدة الناجتة عن استغالل عمل األطفال، مبا يف ذلك التسر                 

ومما يثري القلق البالغ وجود عدد كبري من األطفال الذين          . واالنعكاسات السلبية على الصحة بسبب األعمال املؤذية واخلطرة       
 .يعملون يف اخلدمة املرتلية ويف املناطق الريفية واألطفال الذين يعملون يف ظروف مؤذية للغاية يف مناجم الذهب والفحم

لك فإن اللجنة قلقة إزاء الوضع اخلطر لألطفال الذين ُيستخدمون وُيستغلون بشكل متزايد يف              وعـالوة على ذ    -٥٧٥
سـباق اخليل التقليدي، والذي شهد تغيريات كبرية ليتحول من رياضة تقليدية إىل نشاط جتاري مربح ال خيلو من مسات                    

 سنوات يف   ٨ك أطفاٍل، ال تزيد أعمارهم عن       ويساور القلق اللجنة بشكل خاص جتاه إشرا      . اإلساءة لألطفال واستغالهلم  
 .بعض األحيان، يف مثل هذه األنشطة وما ميكن أن ينجم عن ذلك من إصابات خطرة بل قاتلة

 :وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فورية وفعالة من أجل -٥٧٦



CRC/C/150 
Page 132 

 

حظر استخدام األطفال يف    ضـمان التنفـيذ الكامل لألحكام املتعلقة بعمل األطفال، مبا يف ذلك              )أ( 
أعمـال مؤذية أو خطرة، ومنع عمل األطفال منعاً فعاالً، مبا فيه العمل يف اخلدمة املرتلية والريفية، وذلك عن طريق                    

) ١٩٩٩ (١٨٢و) ١٩٧٣ (١٣٨ من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي           ٣٢تنفـيذ املادة    
 ؛١٩٠ و١٤٦رف، ومراعاة توصييت منظمة العمل الدولية رقمي اللتني صدقت عليهما الدولة الط

 حتسني رصد عمل األطفال يف البلد عن طريق زيادة عدد مفتشي العمل املدربني؛ )ب( 

ضمان حصول األطفال العاملني على تعليم جيد، مبا يف ذلك التدريب املهين والتعليم غري الرمسي،                )ج( 
 م يف التعليم وكذلك يف الراحة ووقت الفراغ واألنشطة الترفيهية؛وحصوهلم على وقت كاٍف للتمتع حبقه

الـتأثري على املواقف العامة بشأن عمل األطفال عن طريق القيام حبمالت توعية، وخباصة لألطفال                )د( 
 ذلك يف   واآلباء واجلهات الراعية األخرى، بشأن اآلثار السلبية العديدة النامجة عن استغالل األطفال يف العمل، مبا يف               

 األعمال املرتلية والريفية؛

التصـدي لقضـية استخدام األطفال المتطاء اخليول يف سباق اخليل التقليدي، وذلك بإجراء              )ه( 
دراسـة شاملة لتقييم طبيعة ومدى استغالل األطفال يف جتارة سباق اخليل، وعن طريق حظر استخدام األطفال                 

قات حظراً صرحياً، متشياً مع احلد األدىن لسن العمل املنصوص        سنة لركوب اخليل يف هذه السبا      ١٦دون سـن    
 ؛عليه يف قانون العمل

 مواصـلة الـتماس املسـاعدة من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة               )و( 
 .العمل الدولية

 أطفال الشوارع

وبينما تالحظ مع   .  حالة أطفال الشوارع   تأسـف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف مل يقدم معلومات كافية عن            -٥٧٧
التقدير إنشاء مراكز إليواء ألطفال الذين يعيشون يف الشوارع، فإن القلق يساورها إزاء العدد املتزايد من أطفال الشوارع                  

ة الذيـن يعيشون يف ظروف قاسية للغاية وألن األسباب اليت تؤدي إىل هذه الظاهرة عادةً ما تكون مرتبطة بأوضاع أسري                   
، ميكن احتجاز الطفل ١٩٩٤يوليه /ووفقاً لقانون االحتجاز املؤقت لألطفال غري املراقبني، املعتمد يف متوز. مسـيئة للطفل  

ويساور اللجنة القلق ألن التشريعات احمللية للدولة الطرف ال تزال غري متوافقة متاماً             . اهلارب ملدة ال تتجاوز أسبوعاً واحداً     
وعالوة على ذلك تالحظ اللجنة بقلق أن املوقف العام السليب واملتحيز ضد            . كامها يف هذا الصدد   مع مبادئ االتفاقية وأح   

 .أطفال الشوارع يزيد من صعوبة وضعهم

 :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٥٧٨

ثر ضعفاً تبّني استراتيجية وطنية شاملة ملعاجلة وضع أطفال الشوارع مع االهتمام بالفئات األك )أ( 
بشكل خاص، وتوفري املساعدة املالئمة هلؤالء األطفال، مبا يف ذلك خدمات التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع                
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لضحايا اإلساءات البدنية واجلنسية وتعاطي املواد الضارة، وإتاحة التدريب املهين واملتعلق باملهارات احلياتية             
 هلم بغية دعم منوهم املتكامل؛

ـ    )ب(  يوليه /تعلق بتنفيذ القانون اخلاص باالحتجاز املؤقت لألطفال غري املراقبني، املعتمد يف متوز           فـيما ي
 ، االمتناع كسياسة عامة عن احتجاز األطفال اهلاربني والبحث عن بدائل أكثر توافقاً مع أحكام االتفاقية؛١٩٩٤

شكلة ونطاقها فضالً عن االضـطالع بدراسـة ذات توجه عملي لتحديد األسباب اجلذرية هلذه امل    )ج( 
السـمات الشخصـية ألطفال الشوارع بغية احتواء هذه الظاهرة، وتوفري خدمات ألطفال الشوارع مصممة لتلبية                

 احتياجاهتم وإتاحة الفرص للّم مشلهم مع أسرهم؛

  التوعية بشأن األطفال الذين يعيشون يف الشوارع بغية تغيري املواقف السلبية العامة جتاههم؛ )د( 

الـتعاون مـع املـنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل أطفال الشوارع يف الدولة الطرف ومع                   )ه( 
 .األطفال أنفسهم والتماس املساعدة التقنية من جهات إحداها اليونيسيف

 االستغالل اجلنسي واالجتار

 حني تالحظ اللجنة أن االجتار يف األطفال        ويف. يساور اللجنة قلٌق بالغ إزاء تزايد عدد األطفال العاملني يف البغاء           -٥٧٩
يعّد مشكلة جديدة نسبياً من مشاكل حقوق اإلنسان يف منغوليا، فإهنا قلقة بشأن عوامل خطٍر حمددة تشمل الفقر املستمر                   

ا قد  ومعدالت البطالة املرتفعة والظروف العائلية الصعبة اليت تؤدي إىل اهلروب من املرتل، وكذلك منو قطاع السياحة، مم                
 .يزيد من فرص االستغالل اجلنسي واالجتار يف األطفال

وكي يتسىن منع االجتار يف األطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، توصي اللجنة           -٥٨٠
 :بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

فال واالجتار فيهم، مبا يف     وضع واعتماد سياسة وطنية شاملة ملنع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألط          )أ( 
 ذلك معاجلة األسباب اجلذرية والعوامل اليت تعرض األطفال خلطر هذا االستغالل؛

تعزيـز جهودها وتشريعاهتا يف جمال تبني حاالت االجتار والتحقيق فيها، من أجل حتسني فهم قضايا                 )ب( 
 االجتار وضمان مالحقة اجلناة قضائياً؛

أو االجتار، /ساعدة وإعادة إدماج األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي وتوفري برامج كافية مل )ج( 
وذلـك عمالً باإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض               

 ؛٢٠٠١، وبااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر نفسه املعقود يف عام ١٩٩٦جتارية يف عام 

التصـديق على الربوتوكول اخلاص مبنع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال وقمعه             )د( 
 .واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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 إدارة شؤون قضاء األحداث

. الدولة الطرف من أجل حتسني ضمان حقوق األطفال املخالفني للقانون         حتـيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا         -٥٨١
 الربنامج الوطين ملنع اجلرائم اليت يرتكبها األطفال واجلرائم املرتكبة حبقهم، والذي  ١٩٩٩ومن أمثلة ذلك اعتمادها يف عام       

تابع إلدارة الشرطة اجلنائية،    مشـل إنشـاء وحـدة ملنع جرائم األطفال عن طريق إعادة تنظيم القسم اخلاص باألطفال ال                
 ١٨ أحكاماً يف القانون اجلنائي تتيح إجراءات قانونية خاصة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٢٠٠٢واعتمادها يف عام 

 سنة  ١٨بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد إزاء املمارسة القائمة املتمثلة يف إبقاء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن                  . سنة
كما يساور اللجنة القلق    .  االحتياطي لفترات طويلة من الزمن واحلكم على األحداث بالسجن جلرائم بسيطة           يف احلـبس  

وبغض . ألن األشخاص دون الثامنة عشرة املخالفني للقانون ال حيصلون على قدر كاٍف من املساعدة القانونية واملساندة               
 سنة،  ١٨احلبس والسجن لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن        النظر عن بعض اخلطوات اإلجيابية املتخذة لتحسني أوضاع         

 .فإن اللجنة تالحظ بقلق أن األوضاع املعيشية لألطفال ال تزال سيئة يف هذه املؤسسات

 سنة يقضون فترة عقوبتهم يف سجن منفصل لألحداث         ١٨وتالحظ اللجنة أن األوالد الذين تقل أعمارهم عن          -٥٨٢
ويساور اللجنة القلق إزاء قصور خدمات      . لفتيات فترات عقوبتهن يف سجن النساء ذاته      ، يف حني تقضي ا    أوالنـباتار يف  

وفيما يتعلق  .  سنة ١٨إعـادة الدمج االجتماعي املتاحة لألشخاص احملكوم عليهم واملفرج عنهم الذين تقل أعمارهم عن               
ء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص دون      بالتشـريعات احمللية املتعلقة بإدارة قضاء األحداث، تعرب اللجنة عن قلقها إزا           

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن احملاكم ال تزال تفتقر إىل حّس           .  سـنة مـن العمر الذين يتّم اإلفراج عنهم حتت املراقبة           ١٨
 .مراعاة الطفل وإىل التدريب املناسب ملراعاة أحكام االتفاقية

 ٢٣٨-٢٠٣الفقرات  (ملناقشة العامة بشأن قضاء األحداث      ويف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم ا         -٥٨٣
توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً            ،  )CRC/C/46يقة  من الوث 

 من االتفاقية واملعايري الدولية األخرى ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل ٣٩ و٤٠ و ٣٧تامـاً، وال سيما املواد      
ومبادئ األمم املتحدة   ) قواعد بيجني (مم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث         قواعـد األ  

وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني      ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
ويف هذا الصدد، ينبغي    . دالة اجلنائية من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام الع          

 :للدولة الطرف بشكل خاص أن تقوم مبا يلي

وضع واعتماد برنامج وطين شامل يعىن بإدارة شؤون قضاء األحداث، ويشمل إنشاء حماكم              )أ( 
 لألحداث يعمل فيها موظفون مهنيون مدربون وتغطي مجيع مقاطعات البلد؛

  سنة، حبكم القانون؛١٨ لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن حتديد فترة احلرمان من احلرية )ب( 

 سنة، حبكم القانون،    ١٨حتديـد فترة احلبس االحتياطي لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن            )ج( 
حبيث يصبح حقيقة املالذ األخري وأن يكون ألقصر فترة زمنية ممكنة، وضمان أن يقوم قاض باختاذ هذا القرار                  

 جيري استعراضه بعد ذلك؛يف أسرع وقٍت ممكن وأن 
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التشـجيع على استخدام تدابري بديلة للحرمان من احلرية بالنسبة إىل األشخاص الذين تقل               )د( 
  سنة، مثل اإلفراج حتت املراقبة واخلدمة اجملتمعية والعقوبات مع وقف التنفيذ؛١٨أعمارهم عن 

 ال مناص فيها من احلرمان من       حتسني إجراءات االعتقال وظروف االحتجاز يف احلاالت اليت         )ه( 
 احلرية واليت ُتستخدم فيها هذه الوسيلة كمالذ أخري؛

 سنة على مساعدة قانونية ودفاٍع ١٨ضـمان حصـول األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       )و( 
 مالئمني وآليات تظلم مستقلة ومراعية ألعمارهم وفعالة؛

 للجهات املسؤولة عن إدارة شؤون قضاء       توفـري التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة        )ز( 
 األحداث والنظر يف استحداث وظائف أخصائيني اجتماعيني يف السجون ملساعدة األطفال املخالفني للقانون؛

 سنة  ١٨ضمان حصول األشخاص احملكوم عليهم واملطلق سراحهم الذين تقل أعمارهم عن             )ح( 
املتعلق باملهارات احلياتية، وخدمات التعايف وإعادة الدمج يف        على فرص تعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين و        

 اجملتمع، بغية دعم منوهم املتكامل؛

الـتماس الـتعاون واملساعدة التقنية من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               )ط( 
 .اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف

 نتمون إىل األقلياتاألطفال امل

تأسـف اللجنة ألهنا مل تتمكن إىل حد كبري من النظر يف مدى امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا جتاه احلقوق اليت                     -٥٨٤
 من االتفاقية فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل األقليات، شعوب اخلازاخ والتساتانيت، نظراً الفتقار              ٣٠تكفـلها املـادة     
ويساور اللجنة القلق بشأن متتعهم احملدود حبقوقهم، وخباصة فيما يتعلق بالوصول إىل            . ومـات بشـأهنم   الـتقرير إىل معل   

 .اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

 من االتفاقية، وتوصيها بضمان متتع األطفال     ٣٠ و ٢وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماهتا مبوجب املادتني         -٥٨٥
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني      .  متتعاً تاماً حبقوقهم على قدم املساواة وبدون متييز        املنـتمني إىل األقلـيات    

 من االتفاقية بشأن األطفال املنتمني إىل األقليات        ٣٠تقريـرها القـادم معلومات ملموسة ومفصلة عن تنفيذ املادة           
 .القومية أو االثنية أو الدينية أو اللغوية

 اريان التفاقية حقوق الطفل الربوتوكوالن االختي-٨

 على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع       ٢٠٠٣يونيه  /ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف حزيران       -٥٨٦
 على الربوتوكول   ٢٠٠٤أكتوبر  /األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتصديقها يف تشرين األول           

 .فاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاالختياري لالت
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وتشـدد اللجـنة عـلى أمهـية تقدمي التقارير بانتظام ويف الوقت املطلوب كي تتمكن من النظر يف تنفيذ                     -٥٨٧
وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالوفاء التام بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب            . الـربوتوكولني االختـياريني   

 .لربوتوكولني االختياريني واالتفاقيةا

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل منها            -٥٨٨
 الربملان وحكومات   إحالـتها إىل أعضـاء جملـس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة رفيعة املستوى، وإىل                 

 .وبرملانات املقاطعات أو الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصـي اللجنة كذلك بأن يتاح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                  -٥٨٩
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين،          ) تاميةاملالحظات اخل (الطرف والتوصيات   

على سبيل املثال ال    (وجمموعـات الشـباب، واجملموعات املهنية، واألطفال، بلغات البلد وبوسائل تشمل اإلنترنت             
 .، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها)احلصر

 ر القادم التقري-١٠

يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا بشأن تواتر تقدمي التقارير والواردة يف التقرير الصادر عن               تؤكـد اللجـنة    -٥٩٠
، على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع أحكام املادة             )CRC/C/114(دورهتا التاسعة والعشرين    

سؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص          ومن اجلوانب املهمة مل   .  من االتفاقية  ٤٤
ويف هذا الصدد، ُيعترب تقدمي الدول األطراف       . منـتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية           

 الدول األطراف جتد وتقر اللجنة بأن بعض. للـتقارير عـلى أسـاس منـتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية     
وكتدبري استثنائي ملساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا . صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها وبصفة منتظمة

املـتعلقة بتقدمي التقارير بغية االمتثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني                 
، وهو املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١ابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه        الثالـث والر  

وتتوقع اللجنة من الدولة    ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠وينـبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقرير        . الـرابع 
 . اقيةالطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتف

 نيكاراغوا: املالحظات اخلتامية

  ١٠٤٢يف جلستيها   ،  )CRC/C/125/Add.3(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا            -٥٩١
، واعتمدت يف   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧املعقودتني يف   ) SR.1043و CRC/C/SR.1042انظـر الوثيقـتني      (١٠٤٣و

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه / حزيران٣، املعقودة يف ١٠٥٢جلستها 
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  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعد بطريقة تشاركية، وبالردود  -٥٩٢
 . اليت قُدمت يف حينها على قائمة املسائل، مما أتاح للجنة فهم حالة األطفال يف الدولة الطرف مبزيد من الوضوح

 دابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ت-باء 

 :ترحب اللجنة مبا يلي -٥٩٣

 بإنشاء اجمللس الوطين للتخطيط االقتصادي واالجتماعي هبدف إسداء         ١٩٩٩القـيام يف عـام       )أ( 
ة البلد اإلمنائية   املشـورة للحكومة بشأن طائفة واسعة من السياسات االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك سياس             

 ؛"استراتيجية النمو االقتصادي املعزز واحلد من الفقر"املسماة 

إنشـاء اجمللـس الوطين للرعاية واحلماية الشاملتني لألطفال واملراهقني، املعين بصياغة السياسة              )ب( 
 الوطنية املتعلقة بالطفل وتنسيق تنفيذها، وهو يضم ضمن أعضائه ممثال لألطفال؛

 ؛٢٠٠٢قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد حيز النفاذ يف عام دخول  )ج( 

 ؛٢٠٠٢مايو /دخول قانون الصحة العامة حيز النفاذ يف شهر أيار )د( 

 ومكتب أمني   ١٩٩٩يونيه  /إنشـاء مكتـب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف شهر حزيران             )ه( 
 ؛٢٠٠٠مظامل خاص معين باألطفال يف عام 

 ؛٢٠٠٠لجنة الوطنية املعنية بالعنف ضد النساء واألطفال واملراهقني يف عام إنشاء ال )و( 

 :الربامج وخطط العمل التالية )ز( 

 ؛٢٠١١-٢٠٠٢خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني للفترة  -

 ؛٢٠٠٦-٢٠٠١خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي للفترة  -

راتيجية الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه ومحاية األطفال         خطـة العمـل االست     -
 بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء     ٢٠٠٢، والقيام يف عام     ٢٠٠٥-٢٠٠١العاملني للفترة   

 على عمل األطفال ومحاية العمال الشبان؛

 . ٢٠١٥-٢٠٠١اخلطة التعليمية الوطنية للفترة  -

 :كما تود اللجنة أن ترحب بالتصديق -٥٩٤
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 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٢يف   -
 ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ويف           
 على الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛

 ملنع وقمع االجتار باألشخاص، ٢٠٠٠ على بروتوكول عام ٢٠٠٤أكتوبر /ألول تشرين ا١٢يف  -
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

بشأن ) ١٩٩٩ (١٨٢ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    على   ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦يف   -
 حظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛

 ؛١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام على  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨يف  -

 اتفاقية بلدان أمريكا الالتينية بشأن إعادة األطفال؛على  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠يف  -

 عقوبة اإلعدام امللحق باالتفاقية األمريكية      بروتوكول إلغاء عـلى    ١٩٩٩مـارس   / آذار ٢٤يف   -
 .املتعلقة حبقوق اإلنسان

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطرف هي واحدة من أفقر البلدان يف أمريكا الالتينية وأن فئة كبرية من               -٥٩٥
يضا أن هذا البلد ما زال يعاين من آثار احلرب األهلية اليت            وتالحظ اللجنة أ  . السـكان يعيشون حتت خط الفقر     

اجتاحـته يف الثمانينات من القرن املاضي وأنه كثريا ما يتعرض لكوارث طبيعية كاألعاصري والفيضانات وثوران                
 .الرباكني والزالزل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 لجنةالتوصيات السابقة ل

 تالحـظ اللجـنة بارتـياح االسـتجابة لبعض بواعث القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها                  -٥٩٦
)CRC/C/15/Add.108 (     بعد النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف)CRC/C/65/Add.4 .( لكنها تأسف

ضرورة ختصيص   (٢٢واردة يف الفقرات    لعدم االستجابة مبا يكفي لبواعث قلق وتوصيات أخرى، ال سيما تلك ال           
احمليط اهلادئ /الكارييب والوسط/استمرار التباينات بني منطقيت األطلسي (٢٤؛ و)موارد مالية كبرية لفائدة األطفال

ضرورة تعزيز تدابري منع ومكافحة حاالت االعتداء على األطفال وإساءة           (٣٣؛ و )وبني املناطق احلضرية والريفية   
التباينات اإلقليمية يف الوصول إىل الرعاية الصحية        (٣٤؛ و )األسرة وخارجها والتوعية بذلك   معاملـتهم داخـل     

وارتفاع معدالت سوء التغذية يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة ويف سن الدراسة وضعف نسبة الوصول إىل                 
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عمل األطفال  (٤٠؛ و)عات األصليةاألطفال املنتمون إىل اجملمو (٣٩؛ و)الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية
وتوجه اللجنة االنتباه إىل أن بواعث القلق والتوصيات ). ظروف احتجاز األطفال (٤٣؛ و)واستغالهلم االقتصادي

 . هذه مكررة يف هذه الوثيقة

ات املنبثقة عن املالحظ  لتناول التوصيات الزمةحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري ال        و -٥٩٧
لتوصيات الواردة القيام باملتابعة املناسبة لوعلى   واليت مل تنفذ بعد،دوري الثايناخلتامية املقدمة بشأن التقرير ال

 .لث املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثا هذهيف

 التشريع والتنفيذ

 من الدستور، وإذ ترحب ٧١دة إن اللجـنة، إذ ترحب بكفالة تطبيق االتفاقية تطبيقا مباشرا مبوجب املا      -٥٩٨
أيضا مبا أحرزته الدولة الطرف من تقدم يف امليادين القانونية والسياسية واإلدارية، تبقى قلقة لعدم اعتبار األطفال              

 .ومعاملتهم عموما كأصحاب حقوق

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها قصد ضمان تنفيذ القوانني والسياسات واخلطط               -٥٩٩
تمدة حلماية وتعزيز حقوق األطفال تنفيذاً كامالً والترويج للمواقف واملمارسات اليت حتترم الطفل احتراما  املع

 .كامال بوصفه صاحب حقوق

 خطة العمل الوطنية

، تالحظ أن ٢٠١١-٢٠٠٢إن اللجنة، إذ ترحب خبطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني للفترة  -٦٠٠
واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة على حنو فعال غري متوافرة، وأن السلطات واملؤسسات املعنية              املـوارد البشرية    

وتالحظ اللجنة أيضا اعتماد عدة خطط عمل وبرامج أخرى   . بقضـايا الطفـل ال تراعي أنشطة اخلطة مبا يكفي         
توى تنسيق هذه اخلطط    على مدى السنوات األخرية، لكنها ال متلك معلومات عن مس         ) أعـاله ) ز(٣الفقـرة   (

 . والربامج مع خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني

وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني هبدف إعمال  -٦٠١
اليت " عامل صاحل لألطفال"عنونة مبادئ االتفاقية وأحكامها، آخذة يف اعتبارها أمورا من بينها الوثيقة اخلتامية امل

كما توصي اللجنة بالقيام    . ٢٠٠٢مايو  /اعـتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعقودة يف شهر أيار          
عـلى حنو مناسب بتنسيق سائر الربامج واخلطط اليت قد تؤثر على األطفال مع خطة العمل الوطنية املتعلقة                  

 . قانون املتعلق باألطفال واملراهقنيباألطفال واملراهقني ومع ال

 التنسيق

ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين للرعاية واحلماية الشاملتني لألطفال واملراهقني، املعين بصياغة السياسة  -٦٠٢
 . الوطنية املتعلقة بالطفل وتنسيق تنفيذها
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 الوطين للرعاية واحلماية الشاملتني وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف الدعم املناسب إىل اجمللس          -٦٠٣
لألطفـال واملراهقني وأن تعزز التنسيق، على الصعيدين الوطين واحمللي، بني خمتلف اهليئات احلكومية املعنية               

 .بتنفيذ االتفاقية

 الرصد املستقل

صبه مؤخرا يف   تالحـظ اللجنة أن أمني املظامل اخلاص املعين حبماية األطفال واملراهقني قد استقال من من               -٦٠٤
ويف هذا الصدد، يساور    . أعقاب بعض التغيريات اليت أدخلت على هذه املؤسسة واليت ُيدعى أهنا متس استقالليتها            

اللجنة قلق من فقدان مكتب أمني املظامل عنصري املوضوعية والرتاهة الالزمني حلماية حقوق اإلنسان لألطفال على 
 .حنو فعال

املتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومبادئ باريس  ) ٢٠٠٢ (٢رقم  ويف ضوء التعليق العام      -٦٠٥
، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بقاء مكتب ألمني املظامل           )، املرفق ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعية العامة     (

 كما توصي   .تزويده باملوارد البشرية واملالية الالزمة    واخلاص هيئة رصد مستقلة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية،         
 ويراعي ظروف الطفل وأن يتيح      على حنو سريع  اللجنة بأن يعاجل مكتب أمني املظامل اخلاص شكاوى األطفال          

 .نتصاف من انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقيةالسبل ا

 املوارد املخصصة لألطفال

التخفيف من عبء الدين،    تالحـظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف، وبلدان أخرى، من جهود من أجل               -٦٠٦
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب مبساعدة       ٢٠٠٢كمـا تالحـظ الدراسـة اليت قامت هبا يف عام            

. اليونيسيف، واليت خلصت إىل أن السبب الرئيسي للفقر يف نيكاراغوا يكمن يف توزيع الدخل على حنو غري متساو
ن اإلنفاق االجتماعي يبدو غري متناسب مع النمو االقتصادي الذي أبلغت عنه واللجنة، إذ تأخذ يف اعتبارها أيضا أ

الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء ما ذُكر عن نقص اإلرادة السياسية من أجل زيادة امليزانية املخصصة للربامج 
ية ومن توزيع الدخل بصورة والسياسات املتعلقة باألطفال الذين يعانون بشدة من نتائج القيود املفروضة على امليزان

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق من أن تؤثر اتفاقات التجارة احلرة اليت جيري التفاوض بشأهنا           . غـري عادلة  
 .تأثريا سلبيا على ختصيص املوارد من امليزانية للخدمات االجتماعية

ية، بزيادة خمصصات امليزانية من      من االتفاق  ٤وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للمادة          -٦٠٧
أجـل إعمـال احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية، وضمان حتقيق املزيد من التوازن يف توزيع الدخل بني مناطق                
البلد، وإيالء األولوية لتخصيص موارد من امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

طفال املنتمون إىل الفئات احملرومة اقتصاديا، كأطفال اجملموعات األصلية، وذلك          جلميع األطفال، مبن فيهم األ    
وعالوة على ذلك، ". إىل أقصـى حـد تسمح به املوارد املتاحة، وحيثما لزم األمر، يف إطار التعاون الدويل          "

قوق األطفال، ومنها توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أال تؤثر اتفاقات التجارة احلرة تأثريا سلبيا على ح
مثال حقهم يف الوصول إىل أدوية معقولة التكلفة، وبأن تقوم، يف حال جناح جهودها الرامية إىل التخفيف من                  
 .عبء الدين، باستثمار األموال املوفرة يف إعمال حقوق الطفل على حنو مناسب ويف خدمات اجتماعية أخرى
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 مجع البيانات

غها من معلومات مفادها أن الدولة الطرف تقوم بوضع نظام معلومات وطين            إن اللجنة، إذ ترحب مبا بل      -٦٠٨
وتالحظ اللجنة يف   . بدعم من اليونيسيف، تظل قلقة إزاء عدم توافر بيانات كافية حىت اآلن بشأن حالة األطفال              

 القومية أو   هـذا الصدد أن الدولة الطرف مل تبدأ بعد مجع بيانات إحصائية بشأن اجملموعات األصلية واألقليات               
 .اإلثنية األخرى

وتوصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل وضع نظام شامل جلمع بيانات                 -٦٠٩
مقارنـة ومصـنفة بشأن تنفيذ االتفاقية، ال سيما بتوفري املوارد املالية وغري املالية الالزمة لوضع وتنفيذ نظام           

غي أن تشمل البيانات مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة وتصنيفها           وينب. املعلومـات الوطين املذكور آنفاً    
حسب جمموعات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل اجملموعات األصلية               

 .وجمموعات األقليات

 نشر االتفاقية/التدريب

صوص نشر االتفاقية والتثقيف يف جمال حقوق       إن اللجـنة، إذ ترحـب باملعلومات املقدمة يف التقرير خب           -٦١٠
 اإلنسـان يف نـيكاراغوا، يساورها قلق ألن إمكانية التمتع حبقوق اإلنسان والوصول إىل املعلومات املتعلقة هبا                 

 .ال يزاالن غري كافيني، مبا يف ذلك حقوق الطفل يف املناطق الريفية والنائية، بصفة خاصة

الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل نشر االتفاقية يف مجيع أحناء البلد            وتوصي اللجنة بأن تواصل      -٦١١
 . وإذكاء الوعي بشأن مبادئها وأحكامها، ال سيما يف صفوف األطفال أنفسهم والوالدين

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها من أجل توفري ما يكفي من التدريب                 -٦١٢
هجية بشأن حقوق الطفل لصاحل اجملموعات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، ال             أو التوعية بصفة من   /و

سـيما املوظفـون املسـؤولون عن إنفاذ القانون والربملانيون والقضاة واحملامون وموظفو الصحة واملدرسون               
 . واملسؤولون عن إدارة املدارس وغريهم، حسب االقتضاء

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية

تالحـظ اللجنة مع التقدير مشاركة املنظمات غري احلكومية، مبا فيها منظمات األطفال، يف عدة أنشطة                 -٦١٣
 .ذات صلة، من بينها إعداد التقرير الدوري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون املثمر والبناء مع املنظمات غري احلكومية يف وضع  -٦١٤
 . دف إىل النهوض حبقوق الطفل، وتعزيز ذلك التعاون حيثما أمكنوتنفيذ برامج وأنشطة هت
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 الطفل  تعريف-٢

إن اللجنة، إذ تالحظ أن مشروع القانون املدين اجلديد يتضمن تدابري ترمي إىل حل هذا املشكل، تبقى                  -٦١٥
حلد األدىن القانوين لسن    كما ترى اللجنة أن ا    . قلقـة إزاء تباين احلد األدىن القانوين لسن زواج الفتيان والفتيات          

 ). سنة للفتيات١٤ سنة للفتيان و١٥(الزواج مبوافقة الوالدين منخفض جداً 

وإذ تشـري اللجنة إىل توصياهتا السابقة، فإهنا توصي بأن تقوم الدولة الطرف سريعا باعتماد مشروع        -٦١٦
 .اواة بني الفتيان والفتيات يف هذا الصددالقانون املدين اجلديد وتنفيذه بغية رفع احلد األدىن لسن الزواج واملس

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

يسـاور اللجـنة قلق من أن حتول ثقافة البلد اليت تركز على البالغني ومستويات الفقر املرتفعة اليت تتركز بصفة                   -٦١٧
فال الفئات الضعيفة، كاألطفال   خاصـة يف املـناطق الريفـية ومناطق السكان األصليني واملناطق الكاريبية، دون متتع أط              

 . املعوقني وأطفال اجملموعات األصلية وأولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية أو النامية، حبقوقهم متتعاً كامالً

تضمن مبدأ  وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت    -٦١٨
ستباقية شاملة للقضاء على ااستراتيجية   من االتفاقية، وبأن تعتمد٢ام ألحكام املادة عدم التمييز واالمتثال الت

 . يف مجيع أحناء البلدمجيع أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة

التدابري   الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عنإىل اللجنة طلبتكما  -٦١٩
وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي  اليت وضعتها ملتابعة اإلعالنوفاقية حقوق الطفل والربامج املتصلة بات

تعليق كذلك وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تراعي  ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري   
 ).أهداف التعليم(من االتفاقية ) ١(٢٩املادة بشأن ) ١٩٩٦(١العام رقم  اللجنة

 رام آراء الطفلاحت

الوالدين /تالحظ اللجنة أن كال من القانون املتعلق باألطفال واملراهقني والقانون املتعلق بأقارب األطفال             -٦٢٠
يتضمن أحكاما حتمي مبدأ احترام آراء الطفل، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إعمال حق الطفل يف التعبري عن آرائه 

 . ية خاصة داخل األسر واملدارسإال بقدر حمدود يف املمارسة العمل

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف دعم وتيسري وتنفيذ مبدأ احترام آراء األطفال ومشاركتهم  -٦٢١
يف مجيع األمور اليت متسهم داخل األسرة واملدارس وغريها من املؤسسات ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية               

يالء اهتمام خاص لوضع وتنفيذ برامج تتصل بعمل األطفال، وأطفال       من االتفاقية، مع إ    ١٢وفقـا لـلمادة     
 . الشوارع، واالستغالل اجلنسي لألطفال، وغري ذلك من احلاالت ذات الصلة باألطفال
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  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

قدرات املؤسسية يف نظام السجل   إن اللجنة، إذ ترحب حبمالت تسجيل املواليد الواسعة النطاق، تظل قلقة ألن ال             -٦٢٢
 . املدين ال تزال ضعيفة وألن فئة ال يستهان هبا من األطفال تظل غري مسجلة قانونيا ألسباب إدارية وقانونية وثقافية

وتكـرر اللجـنة توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على القيام جبميع اخلطوات املمكنة لضمان                -٦٢٣
على الفور ولدعم وتيسري تسجيل األطفال الذين مل يسجلوا عند الوالدة، يف            تسجيل والدات مجيع األطفال     

وبوجه خاص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحديث نظام السجل املدين وضمان .  من االتفاقية٧ضوء املادة 
 .تشغيله وصيانته على حنو مناسب، بطرق من بينها تزويده باملوارد الالزمة

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب 

تالحـظ اللجنة أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أمور                  -٦٢٤
عاملة غري أن اللجنة قلقة بسبب االدعاءات املتعلقة حباالت تعرض فيها أطفال إلساءة امل. حمظورة يف الدولة الطرف

 . على أيدي موظفني مسؤولني عن إنفاذ القانون، ال سيما يف مرافق الشرطة

من االتفاقية، مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة      ) أ (٣٧وينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف، يف ضوء املادة           -٦٢٥
استراتيجية أسـباب إساءة معاملة األطفال وهم يف كفالة الدولة، ومنع حدوث ذلك بطرق من بينها اعتماد                 

 .للوقاية من العنف املؤسسي

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 الرعاية األسرية ومسؤولية الوالدين

إن اللجـنة، إذ تالحظ مع التقدير أن تدعيم األسر يشكل استراتيجية هامة يف السياسة الوطنية املتعلقة                  -٦٢٦
 قلق إزاء عدم توفري ما يكفي من املوارد املالية وغري املالية            بـتوفري الرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني، يساورها      

وإذ تالحظ اللجنة النقاش اجلاري حاليا بشأن مبادرات تشريعية خمتلفة يف هذا الصدد،             . لتنفيذ هذه االستراتيجية  
 شامل،  يسـاورها قلق إزاء عدم تنظيم العالقات األسرية على حنو مالئم وشامل بوسائل من بينها اعتماد قانون                

 . وإزاء عدم وجود حماكم خمتصة يف شؤون األسرة

 :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٦٢٧

 تشـجيع ودعـم رعايـة الوالديـن املسؤولة ألطفاهلم بطرق من بينها دفع بدالت مالية لألسر                 )أ( 
 عند احلاجة؛ 

رية تعكس وتدرج املعايري الدولية     اعتماد وتنفيذ لوائح تنظيمية مناسبة بشأن العالقات األس        )ب( 
 اليت صدقت عليها الدولة الطرف كاتفاقية حقوق الطفل، وحيبذ أن يكون ذلك بوضع مدونة شاملة؛
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إنشاء حماكم خمتصة يف شؤون األسرة تضم قضاة ومهنيني مدربني، وضمان تيسُّر ممارسة قانون  )ج( 
 .أخري ال داعي لـهاألسرة للجميع والقيام بإجراءات قانون األسرة دون ت

 الرعاية البديلة والتبين

تالحـظ اللجـنة بقلق الصعوبات اليت يواجهها بعض اآلباء واألمهات واألسر، كالبطالة وسوء التغذية                -٦٢٨
وانعـدام السكن الالئق، وهي صعوبات ميكن أن تتسبب يف التخلي عن األبناء أو اإلساءة إليهم، مما يفضي إىل                   

 . سات أو إىل التبينإيداع األطفال يف مؤس

وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف، يف حاالت حرمان الطفل من بيئته األسرية، قصارى جهدها            -٦٢٩
وإذا مل يكن ذلك يف صاحل الطفل ينبغي بذل جهود من أجل إيداع             . يف سبيل إعادة الطفل إىل أسرته األصلية      

ابع أسري، وحيّبذ إيداعه يف كفالة األقارب وعدم        الطفـل يف شـكل من أشكال الرعاية البديلة يكون ذا ط           
وإذا كان التبين يف مصلحة الطفل، ينبغي تفضيل التبين احمللي على           . الـلجوء إىل املؤسسات إال كمالذ أخري      

وتوصي اللجنة، يف هذا الصدد، بأن تكفل الدولة الطرف توافق التشريع واملمارسة            . التبين فيما بني البلدان   
 املتعلقة حبماية األطفال    ١٩٩٣ من االتفاقية وبأن تنضم إىل اتفاقية الهاي لعام          ٢١تبين مع املادة    املتعلقني بال 

 .والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان

 العنف واإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة

املرتيل واجلنسي،  املتعلقة مبكافحة العنف ٢٠٠٦-٢٠٠١إن اللجنة، إذ ترحب خبطة العمل الوطنية للفترة  -٦٣٠
وبإمكانية قيام ضحايا االعتداء من األطفال بتقدمي الشكاوى بصفة مباشرة، يساورها قلق ألن العنف ضد األطفال 

 . واإلساءة إليهم داخل املرتل يشكالن ظاهرة متنامية يف اجملتمع

أجل التصدي إلساءة واللجنة، إذ تكرر توصيتها السابقة، حتث الدولة الطرف على تعزيز جهودها من  -٦٣١
معاملـة األطفـال داخـل األسرة، وتعزيز آليات رصد نطاق وأشكال ظواهر العنف واإليذاء أو االعتداء                 

، مبا يف ذلك داخل األسر واملدارس ودور ١٩واإلمهـال وإسـاءة املعاملة واالستغالل، املشار إليها يف املادة         
وتوصي اللجنة أيضا بأن .  أو تتسم بطابع تعليمي أو جزائيالرعاية املؤسسية وغري املؤسسية اليت توفر احلماية

تكفـل الدولة الطرف ما يكفي من احلماية لضحايا االعتداء من األطفال، وأن تتفادى التسبب بزيادة معاناة          
األطفال األطراف يف إجراءات قانونية، وذلك بطرق من بينها قبول شهادات األطفال املسجلة بالفيديو كدليل 

 . احملكمةمقبول يف

وإضـافة إىل ذلـك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء خدمة هاتف جمانية ملساعدة األطفال،             -٦٣٢
تسـهل حصـول األطفـال الذين حيتاجون إىل الرعاية واحلماية على املشورة والدعم، وتزويد هذه اخلدمة                 

 .شكاوى املقدمةبالوسائل املناسبة على حنو ميكنها من القيام باملتابعة املالئمة لل
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 العقوبة البدنية

إن اللجنة، إذ تالحظ وجود تشريع حيظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنية،                  -٦٣٣
تعرب عن قلقها إزاء عدم تفسري هذا التشريع، يف ما يبدو، على أنه حيظر مجيع أشكال العقوبة البدنية، كما تشعر 

 .ل العقوبة البدنية يف اجملتمع بصورة عامةبالقلق إزاء استمرار قبو

وتوصـي اللجـنة بأن تعتمد الدولة الطرف، وتنفذ، حيثما انطبق ذلك، تشريعا حيظر صراحة مجيع                 -٦٣٤
وينبغي . أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف البيت ويف املدارس وغريها من مؤسسات وأشكال رعاية األطفال             

ت توعية وتثقيف عامة ملكافحة العقوبة البدنية والترويج ألساليب التأديب          أن تنظم الدولة الطرف أيضا محال     
 . غري العنيفة والقائمة على املشاركة

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

 ٢٠٢إن اللجـنة، إذ ترحب بالتدابري املتخذة لفائدة األطفال املعوقني، مبا يف ذلك اعتماد القانون رقم                  -٦٣٥
املتعلق باملعوقني، تعرب عن قلقها إزاء احلالة العامة لألطفال املعوقني يف البلد، الذين ما زالوا يتعرضون للتمييز،                 

كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم     . وإزاء مـا بلغهـا من أن نسبة ضئيلة من األطفال فقط تتلقى الدعم املناسب              
 .ختصيص موارد حمددة لرعاية األطفال املعوقني

 :ما يلي العمل على تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تستمر يفو -٦٣٦

قواعد املوحدة بشأن حتقيق ضمان مراعاة السياسات واملمارسات املتصلة باألطفال املعوقني لل     )أ( 
ة بشأن حقوق األطفال املعوقني يوم مناقشتها العاميف  اليت اعتمدهتا اللجنة اتتكافؤ الفرص للمعوقني والتوصي

)CRC/C/69(؛ 

ضمان متتع األطفال املعوقني باحلق يف التعليم إىل أقصى مدى          املبذولة من أجل    اجلهود  تابعة  م )ب( 
 ممكن، وتيسري إدماجهم يف نظام التعليم العام؛

، ارد املالية الالزمة  واملو) املتخصصني يف اإلعاقة  (بـذل املـزيد من اجلهود لتوفري املهنيني الالزمني           )ج( 
  مبا يف ذلك جمموعات دعم الوالدين؛جملتمعية،التأهيل اإعادة  وتعزيز وتوسيع برامج ،على املستوى احملليخاصة 

 .تدعيم محالت التوعية العامة هبدف تغيري مواقف الناس السلبية )د( 

 الصحة ومستوى املعيشة

زال مرتفعا يف الدولة الطرف، ال سيما يف منطقة         يسـاور اللجـنة قلـق بـالغ ألن مستوى الفقر ال ي             -٦٣٧
األطلسي ويف املناطق الريفية، األمر الذي يؤدي إىل تفاوت مريع يف درجات الوصول إىل مرافق الصحة                /الكارييب

 وتعرب اللجنة عن قلق شديد    . األطلسي/واخلدمـات الصـحية بـني املناطق الريفية واحلضرية ومنطقة الكارييب          
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يعيشون يف حالة فقر،    )  ماليني ٥,٣٧من أصل   ( مليون شخص    ٢,٣٨ه الدولة الطرف من أن      إزاء مـا أفادت ب    
 . يف املائة من السكان يف حالة فقر مدقع١٥,١بينما يعيش 

 :وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي -٦٣٨

الت وصول ال حيصل إال ثلثا السكان على ماء الشرب النقي، ويوجد تفاوت صارخ بني معد )أ( 
 سكان املدن وسكان األرياف إىل ماء الشرب النقي؛

 يف املائة ١٠يعاين طفل من بني كل ثالثة أطفال من درجة من سوء التغذية املزمن، ويقال إن             )ب( 
 من األطفال يعانون من سوء تغذية حاد؛

 ذلك القيام يف    واللجنة، إذ تالحظ التقدم احملرز يف احلد من وفيات الرضع واألطفال، مبا يف             )ج( 
 باعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقة باحلد من وفيات األمهات والرضع والوفيات يف ٢٠٠٠مارس /شهر آذار

 .فترة ما حول الوالدة، تبقى قلقة إزاء مستوى وفيات الرضع واألطفال وارتفاع معدل وفيات األمهات

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي -٦٣٩

اختاذ مجيع اإلجراءات املمكنة للحد من الفقر وتباين ظروف املعيشة بني خمتلف أحناء البلد،               )أ( 
 وضمان الوصول إىل السلع واخلدمات األساسية، كماء الشرب النقي، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية؛

اطق البلد، والقيام ضمان توفري الرعاية واخلدمات الصحية األساسية جلميع األطفال يف شىت من )ب( 
 على حنو عاجل مبعاجلة مشكلة سوء التغذية مع التركيز بصفة خاصة على املناطق الريفية والنائية؛

تكثيف جهودها من أجل التصدي على حنو عاجل للمشكلة املؤسفة املتمثلة يف ارتفاع معدل            )ج( 
 .وفيات الرضع واألطفال واألمهات يف مجيع أحناء البلد

 اإليدز/ملناعة البشريةفريوس نقص ا

 املتعلق حبماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها يف سياق         ٢٣٨إن اللجـنة، إذ ترحـب بسن القانون رقم           -٦٤٠
اإليدز، فضال عن اخلطة الوطنية االستراتيجية ملكافحة األمراض املنقولة جنسيا         /فـريوس نقـص املـناعة البشرية      

ا قلق ألن العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي ليس مضمونا     اإليدز، يساوره /وفـريوس نقص املناعة البشرية    
بعد للمواليد اجلدد من أمهات إجيابيات املصل وألن خدمات الرعاية يف فترة ما بعد الوالدة ال تقدم إىل األم إجيابية 

إليدز بصفة  ا/وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع نسبة تفشي فريوس نقص املناعة البشرية             . املصل
خاصة يف املناطق احلدودية واملرفئية وألن إمكانية انتشاره تشكل خطرا حمدقا عاليا، رغم قلة عدد احلاالت املشار                 

 .إليها يف البيانات الرمسية

 :  الدولة الطرف مبا يلي بأن تقومتوصي اللجنةو -٦٤١
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اإليدز، آخذة يف اعتبارها    /يةملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشر     املبذولة  زيـادة اجلهـود      )أ( 
، واملبادئ  اإليدز وحقوق الطفل  /ةبشأن فريوس نقص املناعة البشري    ) ٢٠٠٣(٣تعلـيق اللجـنة العام رقم       

 ؛)E/CN.4/1997/37(اإليدز وحقوق اإلنسان /التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية

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

ضمان العالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي للمواليد اجلدد من أمهات إجيابيات املصل             )ج( 
 ومراقبة األمهات إجيابيات املصل يف فترة ما بعد الوالدة؛

اإليدز أو الذين أصبحوا    /صابني بفريوس نقص املناعة البشرية    إيالء اهتمام خاص لألطفال امل     )د( 
اإليدز، وذلك بتقدمي الدعم الطيب والنفسي      /أيـتاما جراء وفاة والدين مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         

 واملادي املناسب وبإشراك اجملتمع احمللي؛ 

ية بفريوس نقص املناعة    تعزيـز جهودهـا مبواصـلة احلمـالت والربامج الرامية إىل التوع            )ه ( 
اإليدز يف صفوف املراهقني، ال سيما يف صفوف املنتمني منهم إىل الفئات الضعيفة، ويف اجملتمع برمته،   /البشرية

 اإليدز؛/بغية احلد من التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

البشرية لتنفيذ اخلطة الوطنية االستراتيجية ملكافحة      ضمان توفري ما يكفي من املوارد املالية و        )و( 
 اإليدز تنفيذا فعاال؛/األمراض املنقولة جنسيا وفريوس نقص املناعة البشرية

الـتماس املزيد من املساعدة التقنية من جهات من بينها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة               )ز( 
 .املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز

 صحة املراهقني

يسـاور اللجـنة قلق إزاء ارتفاع نسبة حاالت احلمل لدى املراهقات ونقص اخلدمات املالئمة يف جمال                  -٦٤٢
ويف هذا الصدد، يساور اللجنة قلق أيضا إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن              . الصـحة اجلنسـية واإلجنابية    

 دليل أعده خرباء يف التثقيف اجلنسي والصحة اإلجنابية         ، على ما يقال، حبظر نشر     ٢٠٠٣السلطات قامت يف عام     
 ").Manual for life") ("دليل للحياة("

 بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية  ) ٢٠٠٣ (٤ويف ضـوء تعلـيق اللجـنة العام رقم           -٦٤٣
)CRC/GC/2003/4(            مات الصحة  ، توصـي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف وصول مجيع املراهقني إىل خد

اإلجنابـية وأن تعتمد على الفور دليالً بشأن التثقيف اجلنسي والصحة اإلجنابية يراعي مضمونه تعليق اللجنة                
 .العام املذكور آنفاً
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  التعليم واألنشطة الترفيهية التثقيفية-٧

 :يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي -٦٤٤

 يف املائة ٨٦,٢ يف املائة من البالغني و٧٦,٧(نخفضة نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة اليت ال تزال م )أ( 
 ؛)٢٠٠٣من األطفال يف عام 

احمليط /أوجه التباين االجتماعي االقتصادي واإلقليمي، بني املناطق احلضرية والريفية وبني منطقيت الوسط     )ب( 
  املناطق املعزولة والنائية؛األطلسي، يف التمتع باحلق يف التعليم، مبا يف ذلك نقص املرافق يف/اهلادئ والكارييب

عـدم توفـري التدريب املالئم للمدرسني، واخنفاض رواتب املدرسني الذي قد يؤدي إىل فقدان         )ج( 
 .احلماس وارتفاع معدالت االنتقال واهلجرة إىل اخلارج، وقلة االهتمام بالتطوير املهين

 بلغها من معلومات ملافي من املوارد للتعليم ووعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفري ما يك -٦٤٥
 سنة يبقون خارج النظام املدرسي      ١٦ سنوات و  ٣ طفل بني سن     ٨٥٠ ٠٠٠زيد يف املتوسط عن     يمفادها أن ما    

 . سنويا، وأن نسبة قليلة من األطفال املسجلني يكملون السنوات الست من التعليم االبتدائي

 :  ما يليوتشجع اللجنة الدولة الطرف على -٦٤٦

زيادة اجلهود الرامية إىل إزالة أي تفاوت يف الوصول إىل التعليم بني املناطق احلضرية والريفية  )أ( 
 األطلسي؛/احمليط اهلادئ والكارييب/وبني منطقيت الوسط

 االهتمام بنوعية التعليم وختصيص املزيد من املوارد للتعليم يف امليزانية الوطنية؛ )ب( 

ابري الرامية إىل زيادة معدالت التسجيل وإمتام التعليم واحلد من معدالت التسرب            تعزيز التد  )ج( 
 يف مراحل التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي؛

الـنظر يف متديـد فترة التعليم اإللزامي قصد إزالة البون بني السن القانونية للعمل والسن                 )د( 
 القانونية إلهناء التعليم اإللزامي؛

توسـيع نطـاق توفـري خدمات التعليم التحضريي العام يف مرحلة الطفولة املبكرة وتوعية                )ه ( 
 الوالدين بقيمة هذا التعليم؛

 تعزيـز اجلهـود املتصـلة بتدريـب املدرسني ومعاجلة مسألة أجورهم والتوسع يف توظيف               )و( 
 املدرسني األكفاء؛

 اهج الدراسية؛إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املن )ز( 



CRC/C/150 
Page 149 

 توفـري املـزيد مـن التدريب التقين واملهين حبسب الطلب وتنظيم خدمات املشورة املهنية               )ح( 
 لفائدة األطفال؛

إتاحة فرص لألطفال خارج املدارس واألطفال العاملني كي حيصلوا على أكرب قدر ممكن من               )ط( 
 التعليم بواسطة برامج خاصة تالئم ظروف حياهتم؛

فري ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذ الربامج التعليمية تنفيذا فعاال وتوسيع ضمان تو )ي( 
 برامج املنح الدراسية وغريها من برامج مساعدة الطالب؛

 الـتماس املسـاعدة التقنـية مـن مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة                   )ك( 
 .واليونيسيف) اليونسكو(

 تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما وردها من معلومات مفادها أن أغلبية املدارس العامة               وإضافة إىل ذلك،   -٦٤٧
من رسوم تسجيلهم، وهذا القسط، إذا أضيف إىل ما تتحمله األسر من مصاريف             " قسط طوعي "تلـزم الطـالب بدفع      

 .ى األسر الفقريةامللبس واملأكل واألدوات املدرسية والنقل املدرسي، جيعل تعليم األطفال شبه مستحيل عل

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف جلميع األطفال تعليما ابتدائيا             ٢٨ويف ضـوء املادة      -٦٤٨
أو تكاليف الكتب أو غريها من األدوات       /و" القسط الطوعي " ويشمل ذلك حتمل التكاليف املتصلة بدفع        -جمانـيا   
 . مشاكل مالية كي تتمكن من توفري تعليم مناسب ألطفاهلا وتقدمي الدعم لألسر اليت تعاين-املدرسية 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 أطفال األسر املهاجرة

يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد األسر املهاجرة إىل اخلارج وما ميكن أن ينجم عن هذه الظاهرة من                   -٦٤٩
 .نتائج سلبية على متتع األطفال حبقوقهم متتعاً كامالً

وتوصـي اللجـنة بـأن تقـوم الدولة بدراسة شاملة بشأن حالة أطفال األسر املهاجرة قصد وضع                -٦٥٠
 .استراتيجيات مالئمة تكفل محايتهم ومتتعهم حبقوقهم متتعاً كامالً

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 ما فتئ يزداد يف السنوات      تعـرب اللجـنة عن قلقها ملا وردها من معلومات مفادها أن عمل األطفال              -٦٥١
 .األخرية بسبب أمور من بينها الرتوح من األرياف وتفاقم الفقر

وتالحظ اللجنة أيضا أن التشريع احمللي ال يتضمن، يف ما يبدو، أحكاما تعاقب على بيع األطفال واالجتار  -٦٥٢
 .هبم لغرض االستغالل االقتصادي

 :مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  -٦٥٣
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 يف البيوت ويف    عاملني، مبن فيهم املستخدمون    دراسة استقصائية عن عدد األطفال ال      إجـراء  )أ( 
منع ومكافحة االستغالل   هبدف    شاملة سياساتاستراتيجيات و  بغـية تصـميم وتنفيذ       ،القطـاع الـزراعي   
 االقتصادي لألطفال؛

 القتصادي؛ضمان حظر بيع األطفال واالجتار هبم لغرض االستغالل ا )ب( 

  من االتفاقية واتفاقييت منظمة العمل الدولية      ٣٢ضـمان تنفيذ تشريع يغطي بالكامل املادة         )ج( 
 ؛)١٩٩٩(١٨٢ورقم ) ١٩٧٣(١٣٨رقم 

ضـمان تنفـيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه ومحاية العمال               )د( 
 ؛)٢٠٠٥-٢٠٠١(الصغار 

 ية فيما يتعلق مبنع ومكافحة االستغالل االقتصادي لألطفال؛تنظيم محالت توع )ه ( 

الـتماس املسـاعدة التقنية من جهات من بينها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال                )و( 
 .واليونيسيف) منظمة العمل الدولية(

ال الصغار، اليت تقوم ويساور اللجنة قلق أيضا ألن اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العم -٦٥٤
بالتنسـيق بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات أرباب العمل والعمال، تعوزها املوارد املالية الالزمة               

 .ألداء أنشطتها يف جمال الرصد من أجل القضاء على عمل األطفال

لك تزويد اللجنة الوطنية     مبا يف ذ   -وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املمكنة            -٦٥٥
 من أجل متكينها من     -للقضـاء عـلى عمل األطفال ومحاية العمال الصغار باملوارد املالية والبشرية الالزمة              

 . االضطالع بوظائفها اهلامة

 أطفال الشوارع

 تزايد يساور اللجنة قلق إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع يف الدولة الطرف، وخاصة يف ماناغوا، فضال عن -٦٥٦
 عصابة منها تنشط يف     ١٠٠يف البلد اليت ُيعتقد أن ما يزيد عن         ) pandillas(ظهـور عصابات شباب الشوارع      

 . العاصمة

 :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٦٥٧

إجـراء دراسـة شـاملة هبدف تقييم نطاق وطبيعة وأسباب ظاهرة وجود أطفال الشوارع                )أ( 
  البلد، قصد وضع سياسة شاملة ملنعها واحلد منها؛وعصابات الشباب يف

إتاحـة فـرص التعايف وخدمات إعادة االندماج االجتماعي ألطفال الشوارع وتزويدهم مبا              )ب( 
 املسكن والرعاية الصحية الضرورية وفرص التعليم؛بالغذاء ومن يكفي 
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 .التماس املساعدة من جهات من بينها اليونيسيف )ج( 

 تعاطي املخدرات

 .يساور اللجنة قلق إزاء تفشي ظاهرة تعاطي املخدرات يف صفوف أطفال الشوارع وأعضاء عصابات الشباب -٦٥٨

وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج ملنع ومكافحة تعاطي املخدرات يف صفوف أطفال الشوارع                -٦٥٩
وتوصي اللجنة  . دمننيإىل امل  االجتماعية   وأعضـاء عصابات الشباب، وذلك بطرق من بينها تقدمي املساعدة النفسية          

 .أيضا بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقين من جهات من بينها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف

 االستغالل اجلنسي واالجتار 

ار إن اللجنة، إذ ترحب مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري للتغلب على مشكلة االستغالل اجلنسي واالجت                -٦٦٠
باألشـخاص والتوعية هبا، يساورها قلق بشأن ما بلغها من معلومات مفادها أن عددا ال يستهان به من األطفال                  

السياحة اجلنسية يف نيكاراغوا، وأن االعتداء      ويتعرضـون للعنف اجلنسي واالستغالل يف املواد اإلباحية والدعارة          
ك االجتار واالستغالل يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية،        اجلنسي واالستغالل اجلنسي بشىت مظاهرمها، مبا يف ذل       

 .مل يصنفا بعد كجرميتني يف القانون اجلنائي

 :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي -٦٦١

اعـتماد القانون اجلنائي اجلديد املقترح، الذي يصنف االستغالل اجلنسي بشىت           باإلسـراع    )أ( 
  كجرمية؛همظاهر

  هذه الظاهرة  ضـطالع بدراسـة عـن االستغالل اجلنسي لألطفال من أجل حتديد نطاق            اال )ب( 
 ووضع تدابري وبرامج، مبا يف ذلك برامج إلعادة اإلدماج           بصورة فعالة،  ، وتيسري رصد هذه املشكلة    اوأسباهب

 منع االستغالل اجلنسي ومكافحته والقضاء عليه؛هبدف االجتماعي، 

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

 ؛٢٠٠١االلتزام العاملي الذي اعتمده املؤمتر نفسه يف عام  و١٩٩٦عام 

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

 خصوصية الضحية؛ 

 . اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بينهاالتماس املساعدة التقنية من جهات من )ه ( 
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تشـجَّع الدولـة الطرف أيضا على االنضمام إىل اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االجتار الدويل يف                و -٦٦٢
وإضافة إىل ذلك، تشجَّع الدولة الطرف على       . األحـداث، واتفاقية البلدان األمريكية بشأن إعادة األطفال       

 .اد أسرهمالتفكري يف االنضمام إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفر

 إدارة شؤون قضاء األحداث

إن اللجنة، إذ تالحظ أن بعض التقدم قد أُحرز يف نظام قضاء األحداث يف البلد، مبا يف ذلك إنشاء عدد                     -٦٦٣
من احملاكم اجلنائية املختصة يف قضاء األحداث يف عواصم األقاليم الرئيسية، يساورها قلق إزاء نقص املوارد املالية                 

صصة إلدارة شؤون قضاء األحداث كما جيب، مبا يف ذلك تنفيذ القانون املتعلق باألطفال واملراهقني والبشرية املخ
وهي قلقة أيضاً إزاء الثغرات اليت ظلت تعتري مسائل الدفاع واملقاضاة ووضع وتنفيذ تدابري أو               . تنفـيذا مناسبا  

 :ور اللجنة قلق بشأنكما يسا.  سنة من احلرية١٨عقوبات بديلة عن حرمان األشخاص دون سن 

  سنة؛١٨عدم وجود أماكن احتجاز خاصة باجلاحنني دون سن  )أ( 

ظـروف االحتجاز املتردية، ال سيما يف خمافر الشرطة، مبا يف ذلك ضيق الزنزانات وعدم توفر                 )ب( 
 . ني وعدم احترام قواعد النظافة، واالكتظاظتاإلنارة والتهوئة الكافي

ا السابقة بأن جتعل الدولة الطرف نظام قضاء األحداث متوافقا بالكامل مع            وتكـرر اللجنة توصيته    -٦٦٤
فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء ، ٣٩ و٤٠ و٣٧االتفاقية، وخباصة املواد 

، )توجيهيةمبادئ الرياض ال  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        ) قواعد بيجني (األحداث  
وقواعد األمم املتحدة لألحداث احملرومني من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال 
يف إطـار نظام العدالة اجلنائية؛ وتوصيات اللجنة اليت قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة العامة بشأن قضاء   

قوم ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن ت      ). ٢٣٨ىل  إ ٢٠٣  من ، الفقرات CRC/C/46الوثيقة  (األحـداث   
 :، بصفة خاصة، مبا يليالدولة الطرف

ختصـيص مـا يكفـي من املوارد وتكثيف اجلهود من أجل تنفيذ القانون املتعلق باألطفال                 )أ( 
 واملراهقني يف مجيع األقاليم، بطرق من بينها إنشاء حماكم خمتصة بقضاء األحداث يف مجيع أرجاء البلد؛

 عاما، وفقا ١٨اختاذ مجيع التدابري املمكنة إلنشاء مرافق احتجاز مستقلة لألشخاص دون سن  )ب( 
 من االتفاقية؛) ج(٣٧ من القانون املتعلق باألطفال واملراهقني واملادة ٢١٤ و١١١ألحكام املادتني 

تجاز األشخاص دون ضمان أال ُيطبق إجراء احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري، وحتسني ظروف اح     )ج( 
 سـنة، ال سـيما يف خمافر الشرطة، وذلك بطرق من بينها االمتثال للمعايري الدولية فيما يتصل باملساحة                   ١٨سـن   

 والتهوئة والنور الطبيعي واإلنارة االصطناعية والطعام وماء الشرب الصاحلني وظروف النظافة الالئقة؛
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 موظفون مكلفون بإنفاذ القانون،     يتورط فيها املة  التحقيق يف أية حالة من حاالت إساءة املع        )د( 
 األطفال ويسهل    ظروف مبـن فـيهم حرس السجون، واملقاضاة واملعاقبة عليها، وإنشاء نظام مستقل يراعي            

 ؛ األطفالمعاجلة الشكاوى الواردة منفيما يتعلق بتلقي وعليهم الوصول إليه 

هم على اتصال دائم بأسرهم حينما يكونون       العمل على أن يظل األطفال احملرومون من حريت        )ه ( 
 ؛أبنائهما بتاريخ احتجاز والديننظام قضاء األحداث، ال سيما من خالل إبالغ الحمتجزين يف إطار 

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

  من جهات من   ،شرطةالـتماس املساعدة التقنية، يف جمال قضاء األحداث وتدريب أفراد ال           )ز( 
 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانواليونيسيف بينها 

 األطفال املتمون إىل اجملموعات األصلية

تالحـظ اللجـنة بقلق أن اجملتمعات األصلية، رغم اعتراف الدستور حبقوق السكان األصليني العرفية، ما زالت          -٦٦٥
 . ارخيي والنهب العشوائي لثرواهتا الطبيعية وخاصة يف منطقة الكارييبتعاين من اإلمهال املؤسسي والتهميش الت

وتوصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للتصدي بفعالية لنقص فرص احلياة املتاحة ألطفال                -٦٦٦
اجملموعـات األصلية، وأن تقوم باخلطوات املناسبة يف سبيل محاية حقوقهم كما يكفلها الدستور، مع مراعاة                
التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حقوق أطفال اجملموعات األصلية، الذي ُنظم يف        

 .٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

  املتابعة والنشر-٩

 املتابعة

املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل  التدابري  مجيعتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ -٦٦٧
الربملان، وحكومات املقاطعات أو إىل أو هيئة مماثلة، واحلكومة جملس الوزراء أو ديوان حالتها إىل أعضاء منها إ

 . حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات اإلضافية بشأهناالواليات،

 النشر

الث والردود اخلطية اليت قدمتها     كذلك بأن يتاح على نطاق واسع التقرير الدوري الث        توصي اللجنة    -٦٦٨
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق          ) املالحظات اخلتامية (الدولـة الطـرف والتوصيات      

، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،        )عـلى سـبيل املثال ال احلصر      (اإلنترنـت   
 . عي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاواألطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الو
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  التقرير املقبل-١٠

 من  ٤٤تؤكـد اللجـنة على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع أحكام املادة                  -٦٦٩
ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص   . االتفاقـية 

وتقدر اللجنة أداء الدولة الطرف يف هذا . قوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةمنتظمة للجنة ح
  صفحة  ١٢٠الصـدد وتدعوهـا إىل تقـدمي تقريرها الدوري الرابع، الذي ينبغي أال يتجاوز عدد صفحاته                 

 .ا تنص عليه االتفاقية، وفقاً مل٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣، يف موعد أقصاه )CRC/C/118انظر الوثيقة (

 كوستاريكا: املالحظات اخلتامية

 ١٠٤٥ و ١٠٤٤يف جلستيها   ) CRC/C/125/Add.4(نظـرت اللجـنة يف التقرير الدوري الثالث لكوستاريكا           -٦٧٠
، املعقودة  ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠، املعقودتني يف    CRC/C/SR.1044-1045)انظر الوثيقتني   (

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه /يران حز٣يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث وتالحظ مع التقدير ما اتسم به التقرير من                 -٦٧١
 لجنةكما ترحب اللجنة بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها ال          . طابع حتليلي وما تضمنه من نقٍد ذايت      

)CRC/C/Q/CRI/3(              وهـي ردود تقدم معلوماٍت إحصائية مستكملة ومستفيضة عن حالة األطفال يف الدولة ،
الطـرف، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء للغاية الذي أجرته مع وفد رفيع املستوى وساهم يف الفهم األفضل                  

 . لتنفيذ الدولة الطرف ألحكام االتفاقية

 ليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة ا-باء 

ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان التوافق بني أحكام االتفاقية والقانون احمللي من                -٦٧٢
والقانون رقم  ) ٢٠٠١( بشأن قانون األبوة املسؤولة      ٨١٠١خالل إصدار جمموعة من القوانني، مثل القانون رقم         

 من ١٧٤وإدخال تعديالٍت على التشريعات القائمة، مثل تعديل املادة    ) ٢٠٠١(شأن التغطية بالتحصني     ب ٨١١١
كما . القـانون اجلنائي اليت تعاقب على توزيع املواد اإلباحية أو املثرية جنسياً اليت يظهر فيها القصَّر أو صورهم                 

 الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال       ترحـب اللجـنة ببدء سريان الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         
 . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 بشأن حظر أسوأ أشكال     ١٩٩٩وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية عام             -٦٧٣
 يف دورهتا الثالثة الصادرة) ٢٦، الفقرة CRC/C/15/Add.117(، تبعاً لتوصية اللجنة  )١٨٢رقم  (عمـل األطفال    

 على الربوتوكول االختياري التفاقية     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٤كما ترحب بتصديق الدولة الطرف يف       . والعشرين
 .حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة
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س الوطين الذي أعده اجملل) ٢٠٠١-٢٠٠٠(وترحب اللجنة باستهالل الربنامج الوطين لألطفال واملراهقني  -٦٧٤
املعين باألطفال واملراهقني بالتشاور مع منظمات غري حكومية، وكذلك بإنشاء خمتلف اللجان الدائمة اخلاصة اليت               
تركز، يف مجلة أمور، على القضاء على عمل األطفال واستغالهلم اجلنسي ومنع إساءة معاملتهم ومحاية الطفولة يف 

 .مراحلها املبكرة وتعزيز األبوة املسؤولة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التوصيات السابقة للجنة

تعـرب اللجـنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملتابعة الشواغل والتوصيات الواردة يف                 -٦٧٥
 الثاين للدولة الطرف  عـند نظرها يف التقرير الدوري       ) CRC/C/15/Add.117(مالحظاهتـا اخلتامـية السـابقة       

)CRC/C/65/Add.7(              وال سيما فيما يتعلق بالصحة األساسية والرعاية واالستغالل اجلنسي، غري أهنا تأسف ألن ،
بعض الشواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها مل جير تناوهلا بقدر كاف، مثالً فيما يتعلق بسوء معاملة األطفال 

 . غالل اجلنسي وأطفال الشوارعوإمهاهلم وعمل األطفال واالست

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن ال تدخر جهداً لتنفيذ هذه التوصيات الواردة يف املالحظات                 -٦٧٦
اخلتامـية املـتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بعد وعلى أن تتناول قائمة الشواغل الواردة يف هذه                   

  .رير الدوري الثالثاملالحظات اخلتامية املتعلقة بالتق

 التشريع والتنفيذ

، باملساعي اليت بذلتها الدولة     )١٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.117(حتيط اللجنة علماً، يف ضوء توصيتها        -٦٧٧
بيد . الطرف إلنشاء جمالس حلماية األطفال واملراهقني كمؤسساٍت المركزية تكفل تنفيذ قانون األطفال واملراهقني

ف ألن والية جمالس احلماية وجلان الوصاية مل جير بعد تنظيمها بوضوح وكذلك ألن عدم               أهنـا تعرب عن األس    
 .كفاية املوارد املالية املخصصة حالت دون تنفيذ اللجنة لواليتها بفعالية

وتكـرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتعزيز فعالية جمالس احلماية                -٦٧٨
صـاية وأن تتيح هلا وكذلك للمؤسسة الوطنية للطفولة املوارد املالية الكافية لتمكينها من تنفيذ               وجلـان الو  

واليـتها تنفـيذاً كـامالً، ولـتعزيز جهودها الرامية إىل إنشاء مجيع جمالس احلماية وجلان الوصاية يف مجيع                   
  .الكانتونات واألقاليم على التوايل

 التنسيق والرصد

جنة للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلنشاء نظام محايٍة شامل، فإهنا تعرب عن القلق ألن  رغم إدراك الل   -٦٧٩
هذا النظام ال يقوم بوظائفه على الوجه التام وفق واليته احملددة مبوجب قانون األطفال واملراهقني، ويعود ذلك إىل 

ٍو ميكِّن هذه اهليئات من االضطالع      عـدم تنظـيم األحكـام املـتعلقة مبجالس احلماية وبلجان الوصاية على حن             
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وحتيط اللجنة علماً بتقدمي املؤسسة الوطنية لألطفال ومؤسسات أخرى تابعة          . مبسؤولياهتا بقدٍر كاٍف من املرونة    
للمجلس الوطين املعين باألطفال واملراهقني تقارير دورية إىل مكتب أمني املظامل، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء ضرورة 

 . نسيق فيما بني خمتلف الكيانات اليت تعاجل مسائل تتعلق باألطفال على الصعيدين الوطين واحملليتعزيز الت

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان عملية تنسيٍق واضحة يف انتظامها                 -٦٨٠
. الصعيدين الوطين واحمللي وتدعـيمها فيما بني مجيع الكيانات اليت تتناول املسائل ذات الصلة باألطفال على              

وعـالوةً عـلى ذلك، فإن اللجنة توصي بتعزيز جمالس احلماية وجلان الوصاية من أجل ضمان األداء املتميز                  
 .والفعال من مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ أحكام االتفاقية

 ختصيص املوارد

ها الدولة الطرف، ومنها االقتصاد الضعيف واهلجرة       بينما حتيط اللجنة علماً باملصاعب املالية اليت تواجه        -٦٨١
كما تعرب عن   . الكبرية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل األطفال واملراهقني الذين يعيشون دون حد الفقر             

قلقهـا إزاء االفتقار إىل املوارد املخصصة للمؤسسة الوطنية للطفولة وملختلف املؤسسات اليت تعاجل مسائل تتصل          
 . ية وتعزيز حقوق األطفال على الصعيدين الوطين واحملليحبما

 من االتفاقية من    ٤وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للتنفيذ الكامل للمادة               -٦٨٢
إعطاء األولوية ملسألة ختصيص موارد من امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية            ) أ: (خالل

حتديد مبلِغ ونسبة األموال املنفقة من ميزانية ) ب(؛ و"أقصى حدود مواردها املتاحة" لألطفال بتوظيفوالثقافية
الدولة على األطفال يف القطاع العام وعلى املنظمات غري الرحبية لتقييم أثر وتأثري املصروفات، وحتديده أيضاً                

.  احلصول عليها ونوعيتها وفعاليتهاحبسـب تكالـيف اخلدمـات املقدمة لألطفال يف قطاعات شىت وإمكانية    
وتوصـي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً لألطفال الذين ينتمون إىل فئاٍت ضعيفة، مثل           
السـكان األصـليني واملهاجرين وأولئك الذين يعيشون يف مناطق ريفية، وبأن حتدد التمويل الالزم للربامج                

  .نونه من حرماناهلادفة إىل ختفيف وطأة ما يعا

 نظام مجع البيانات

، CRC/C/15/Add.117(بيـنما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أنشأت، تبعاً لتوصيتها               -٦٨٣
املـتعلقة بضرورة إقامة نظاٍم جلمع بيانات عن حقوق الطفل، نظام معلومات عن حقوق األطفال               ) ١٢الفقـرة   

ات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردها اخلطي على قائمة املسائل، فإهنا ال تزال              واملراهقني، وبينما ترحب باملعلوم   
 . قلقة لعدم توفر بيانات مفصلة عن مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل القيام على النحو الواجب مبعاجلة وجتميع  -٦٨٤
لصلة املتوفرة يف خمتلف املؤسسات اليت تعاجل مسائل تتعلق باألطفال، واليت ميكن االستفادة             البـيانات ذات ا   

منها كمؤشراٍت لرصد حالة األطفال واملراهقني يف البلد، وإدراجها يف النظام الوطين جلمع البيانات لالستنارة 
لطرف، على وجه التحديد، بأن     وتوصي اللجنة الدولة ا   . لدى اختاذ القرارات على مستوى السياسات العامة      
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تقدم بياناٍت تتعلق بالفئات الضعيفة، أي السكان األصليني واملهاجرين والالجئني وأولئك الذين يعيشون يف              
 .مناطق ريفية، وتصنيفها حسب اجلنسية ونوع اجلنس والعمر

 نشر االتفاقية

دريب املوظفني العاملني مع خمتلف     تالحـظ اللجـنة مـع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لت             -٦٨٥
املؤسسـات الـتابعة للمجلس الوطين املعين باألطفال واملراهقني على تنفيذ أحكام االتفاقية، فضالً عن املوظفني                

 .باملكلفني بإنفاذ القوانني واألكادمييني

توفريها جلميع املوظفني   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل تنظيم برامج تدريبية و             -٦٨٦
الذيـن يعملون مع األطفال، مثل موظفي اخلدمة املدنية والفنيني العاملني يف ميدان الصحة واألخصائيني االجتماعيني                

وتوصي . ورجـال الشـرطة وموظفي اإلصالحيات، بغية تعزيز النهج القائم على أساس إعمال احلقوق يف عملهم               
 مس الـتعاون الـتقين يف هذا اخلصوص من منظمة األمم املتحدة           اللجـنة كذلـك الدولـة الطـرف بـأن تلـت           

 ).اليونيسيف(للطفولة 

  املبادئ العامة-٢

 عدم التمييز

ترحب اللجنة بوضع كوستاريكا للخطة الوطنية األوىل لتنمية الشعب األصلي وبترمجتها لكٍل من قانون               -٦٨٧
انون األبوة املسؤولة إىل اللغات األصلية، فضالً عن إدراج األطفال واملراهقني وقانون القضاء على العنف املرتيل وق

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن تقييد . حقوق السكان األصليني يف اخلطة الوطنية من أجل األطفال واملراهقني
ألساسي وصول أطفال السكان األصليني وأطفال املهاجرين وأولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية إىل التعليم ا              

كما تعرب عن أسفها إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف         . واخلدمـات الصـحية، وبشأن تدين مستوى معيشتهم       
ملعلومـاٍت عـن تنفيذ توصياهتا السابقة بشأن محاية أطفال األسر املهاجرة اليت توجد يف أوضاٍع غري نظامية من                   

 مبوجب  MEP-MTSS-21989رسوم التنفيذي رقم     من امل  ٧ و ٦ورغم أن اللجنة ترحب بإلغاء املادتني       . التميـيز 
، فإهنـا تشعر بالقلق ألن املعلومات اليت تلقتها تفيد بأن األطفال املهاجرين ال يزالوا            99-008857القـرار رقـم     

 . حمرومني من احلق يف احلصول على املنح الدراسية وال حيق هلم املشاركة يف جمالس الطالب

ف على االستمرار يف إيالء االهتمام الواجب الحتياجات السكان         وتشـجع اللجـنة الدولـة الطر       -٦٨٨
األصـليني باختـاذ التدابري املناسبة ملعاجلة ارتفاع معدل وفيات الرضع يف أوساط اجملتمعات احمللية للسكان                
 األصليني، وحتسني مستوى تعليمهم ومعيشتهم بقدٍر كبري، وتؤيد توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم       ). ١١، الفقرة   CERD/C/60/CO/3(العنصـري يف هذا الصدد      
.  99-0088557معلوماٍت عن عدد األطفال املهاجرين الذين استفادوا من املنح الدراسية منذ اعتماد القرار رقم

مة لنشِر حمتويات القرار على اجلمهور      وباإلضـافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الالز           
وينبغي . كما توصيها بأن تتخذ التدابري املالئمة لضمان حق األطفال املهاجرين يف املشاركة يف جمالس الطالب              . عامةً
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للدولـة الطرف أن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن اإلجراء الذي اختذته حلماية أطفال األسر املهاجرة                  
 .جد يف أوضاع غري نظامية من التمييز حسبما أوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقةاليت تو

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلوماٍت حمددة عن التدابري       -٦٨٩
ديربان اللذين اعتمدمها   والربامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا ملتابعة إعالن وبرنامج عمل             

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

 احترام آراء الطفل

لدولة الطرف من أجل إعمال وتعزيز      تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود العديدة واملتنوعة اليت تبذهلا ا            -٦٩٠
غري . حقوق الطفل يف التعبري عن آرائه واملشاركة يف عمليات صنع القرار وغريها من األنشطة اليت تتصل بوضعه                

 . أهنا حتيط علماً بشواغل الدولة الطرف بأن املشاكل الثقافية متثل عامالً يعرقل إعمال هذه احلقوق داخل األسرة

 الدولة الطرف بأن تتخذ املزيد من التدابري املوجهة حنو تعزيز حقوق الطفل يف التعبري               وتوصي اللجنة  -٦٩١
وتوصي . عن آرائه حبرية داخل األسرة ويف املؤسسات مثل املالجئ وغريها من املؤسسات املخصصة لألطفال             

. تعلق بالطفل اللجـنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة آراء الطفل يف أي إجراءات تتناول مسائل ت               
ويف اخلتام، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ        . وتوصـي كذلك بأن تراعي وسائط اإلعالم آراء الطفل        

اخلطـوات الالزمـة لبث الوعي يف أوساط األطفال واملراهقني حبقوقهم املتعلقة باملشاركة داخل األسرة ويف                
رامج تثقيفية بشأن تطبيق هذه املبادئ وتعزيز املدرسـة واملؤسسـات األخرى ويف اجملتمع عموماً من خالل ب          

  .فرصهم يف املشاركة

  احلقوق املدنية واحلريات-٣

 حرية تكوين اجلمعيات

تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التناقض بني املعلومات اليت قدمتها وزارة التعليم يف تقرير الدولة الطرف                  -٦٩٢
كوين اجلمعيات، مبا يف ذلك احلق يف املشاركة يف األحزاب          والـيت تفـيد بأن الطالب يتمتعون باحلق يف حرية ت          

 من قانون األطفال واملراهقني اليت تنص على أن لألشخاص دون سن الثامنة             ١٨السياسـية الطالبية، وبني املادة      
 . عشرة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، باستثناء تكوين اجلمعيات لألنشطة ذات األهداف السياسية أو الرحبية

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة لضمان اتساق تشريعاهتا فيما خيص حق                 -٦٩٣
  .األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف املشاركة يف األنشطة السياسية

 حرية الدين

ية رغـم أن اللجـنة تدرك أن الدولة الطرف تقبل حرية الدين، فإهنا تشعر بالقلق ألن اِحلصص الدراس                  -٦٩٤
 . املتعلقة بالكاثوليكية تشكل جزءاً من املنهاج املدرسي، وهو أمر متييزي بالنسبة لألطفال غري الكاثوليك
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد منهاجاً دراسياً يكفل ممارسة الطفل للحرية الدينية ممارسةً تامة  -٦٩٥
 .يف النظام التعليمي دون أي متييز

 تاحلصول على املعلوما

تالحظ اللجنة مشاركة وسائط اإلعالم يف نشر معلومات عن االتفاقية عرب طرق عدة منها برنامج تعليمي  -٦٩٦
كما . لكنها تعرب عن القلق إزاء املعاجلة املثرية للمشاكل اليت قد يصادفها األطفال أو يتسببون فيها              . أسـبوعي 

لقانونية وغريها من األحكام اليت تكفل محاية األطفال        تعرب عن قلقها إزاء االفتقار إىل معلوماٍت عن األحكام ا         
 .من املعلومات الضارة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب إىل وسائط اإلعالم تعزيز وتدعيم دورها يف نشر معلومات                -٦٩٧
ترنت عـن االتفاقية، والتصدي لبث أخباٍر مثرية عن األطفال، كأن تقوم بتنظيم أنشطة وسائط اإلعالم واإلن               

على النحو الواجب بغرض منع نشر املعلومات الضارة، وتعزيز تدريب الفنيني العاملني لدى وسائط اإلعالم               
عـلى املعاجلـة املالئمة للمسائل املتعلقة بالطفل مبا يتواءم مع أحكام االتفاقية وكذلك تدريبهم على املبادئ                

 . اد الدويل للصحفينيالتوجيهية إلعداد تقارير عن األطفال اليت اعتمدها االحت

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

بينما حتيط اللجنة علماً بأن اجلمعية التشريعية تنظر يف قانون حيظر التعذيب ويعاقب مرتكبيه، فإن القلق                 -٦٩٨
 .مل ُيحظر أو ُيجرَّم رمسياً إىل اآلن يف القانون اجلنائييساورها ألن اللجوء إىل التعذيب، وال سيما حبق األطفال، 

 .وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان حظر وجترمي التعذيب يف تشريعاهتا -٦٩٩

 العقوبة البدنية

لة املعنية بضرورة إلغاء    ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتوعية خمتلف اجلهات الفاع           -٧٠٠
العقوبة البدنية يف األسرة واملدرسة واملؤسسات األخرى، كما ترحب بنظر اجلمعية التشريعية يف وضع قانوٍن               

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن القانون احمللي مل حيظر صراحةً العقوبة البدنية               . حيظـر العقوبة البدنية   
 اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، وال تزال شرحية واسعة من السكان تعترب             حىت اآلن، وفقاً ملا أوصت به     

 ). ١٧، الفقرة CRC/C/15/Add.117" (ضرورية يف بعض األحيان"العقوبة 

وتكـرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تدرج حظر العقوبة البدنية يف تشريعاهتا وأن تواصل                 -٧٠١
ة لرفع مستوى الوعي لدى عامة اجلمهور بالنتائج السلبية للعقوبة البدنية ولألشكال            اختـاذ الـتدابري الالزم    

األخرى من العنف املستخدم يف تربية األطفال، ولتوعية الوالدين واملعلمني وغريهم من العاملني مع األطفال               
 . التفاقيةمن ا) ٢(٢٨ولصاحلهم بشأن وسائل التأديب البديلة غري العنيفة، وذلك يف ضوء املادة 
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية

تـدرك اللجـنة أن املؤسسة الوطنية للطفولة تواصل تقدمي ما يتوفر لديها من خدمات رعايٍة بديلة لألطفال                   -٧٠٢
ؤقت، اليت قد تستمر يف بعض احلاالت لفترٍة غري أهنا تعرب عن القلق إزاء طول مدة اإليداع امل. احملرومني من بيئٍة أسرية

 .تتجاوز ثالث سنوات، قبل أن تعرض املسألة على القاضي ليتخذ قراراً بشأن اإليداع النهائي هلؤالء األطفال

وتوصي اللجنة بأن يكون اإليداع املؤقت ألقصر فترة زمنية وبأن جيري استعراض املسألة بانتظام وفقاً  -٧٠٣
وتوصي اللجنة كذلك بأن يعرض األمر على القاضي يف املرحلة األوىل من انفصال             . تفاقية من اال  ٢٥للمادة  

 . الطفل عن والديه

 التبين

بأن ) ١٩، الفقرة CRC/C/15/Add.117(ترحب اللجنة بالتعديل املقترح لقانون التبين كمتابعٍة لتوصيتها السابقة          -٧٠٤
 من االتفاقية وأحكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف    ٢١دة  تستعرض تشريعها، بغية مواءمته متاماً مع املا      

بيد أهنا ال تزال قلقة ألن اجلمعية التشريعية مل تبت بعد يف هذا القانون وألن ممارسة عمليات                 . جمال التبين فيما بني البلدان    
 . وع مل ُتحظر فعلياً بعدالتبين اخلاص أو املباشر اليت تفضي إىل حاالت االجتار غري املشر

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الفعالة لإلسراع باعتماد التعديالت املذكورة              -٧٠٥
عقب التحقيق الذي أُجري بشأن ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(آنفـاً ولتنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب أمني املظامل     

يل بغية وضع حٍد ملمارسة عمليات التبين اخلاص أو املباشر،          عملـية التبين على كال الصعيدين الوطين والدو       
 من االتفاقية وألحكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون          ٢١ولضمان امتثاهلا امتثاالً تاماً للمادة      

ية املعنية بالتبين   يف جمال التبين فيما بني البلدان، وال سيما من خالل تزويد اجمللس املعين بالتبين واللجنة الوطن               
 . باملوارد الالزمة لتنفيذ واليتهما تنفيذاً فعاالً

 اإلساءة واإلمهال

بشأن منع اإلساءة إىل األطفال     ) ٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.117(باإلشارة إىل توصية اللجنة السابقة       -٧٠٦
ساءة إىل األطفال وإمهاهلم من     وسوء معاملتهم، تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف حلل مشكلة اإل           

خالل عدة إجراءات منها تعزيز عملية اإلبالغ عن احلاالت املزعومة لإلساءة إىل األطفال، واإلعفاء من املسؤولية                
املدنـية واجلنائـية يف حالة اإلبالغ عن ذلك بنيٍة صادقة، ووضع بروتوكول ملعاجلة حاالت اإلساءة إىل األطفال                  

غري أن اللجنة قلقة ألن مهمة تزويد األطفال الضحايا         . ٩١١قدمي املساعدة حيمل الرقم     وتشـغيل خٍط هاتفي لت    
 .باخلدمات تترك إىل حد كبري للمنظمات غري احلكومية وألنه مل جير وضع أي خطة وقاية شاملة يف هذا الصدد

 ة إىل الطفل  وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بـأن تعزز جهودها الرامية إىل مكافحة حاالت اإلساء                 -٧٠٧
 ٩١١خـالل عـدة إجـراءات مـنها تقـدمي الدعم الفعال خلطوٍط هاتفية للمساعدة مثل اخلط رقـم                   وإمهالـه مـن     
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 وزيادة الدعم الذي تقدمه إىل املنظمات غري احلكومية وتنفيذ برامج حتت مسؤولية املؤسسة Línea cuenta conmigoواخلط 
ا على احلماية الالزمة، وتقدمي النصح هلم وغريه من أشكال          الوطنية للطفولة لضمان حصول األطفال الضحاي     

كمـا توصي الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعاهتا القائمة لضمان مراعاة اإلجراءات القانونية اليت تعاجل               . الدعـم 
ل قضايا اإلساءة إىل األطفال ملصاحل الطفل، واحترامها خلصوصيته ومنع وقوع الطفل ضحية من جديد، وذلك بوسائ               

وتوصي اللجنة كذلك الدولة  . مـنها املوافقـة على شهادة الطفل الضحية املسجلة على شريط فيديو كدليٍل مقبول             
وأخرياً توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم . الطـرف بأن تضع وتنفذ سياسة شاملة ملنع اإلساءة إىل الطفل وإمهاله    

ا اليت عرضت على احملاكم بشأن اإلساءة إىل األطفال املعوقني          يف تقريرها الدوري القادم معلوماٍت بشأن عدد القضاي       
 .يف األسرة واملؤسسات على السواء

  خدمات الصحة األساسية والرعاية -٥

 األطفال املعوقون

حتيط اللجنة علماً باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز إمكانية حصول األطفال املعوقني على اخلدمات                -٧٠٨
ات الصحية، ولتدريب الفنيني العاملني يف املؤسسات الصحية العامة على إعمال حقوق األطفال املعوقني، فضالً واملعلوم

غري أن اللجنة ال . عن اجلهود الرامية إلحلاقهم باملدارس النظامية وإدراجهم يف برامج الفحوص السابقة والالحقة للوالدة
 .رومني اقتصادياً والريفيني وعدم انتفاعهم هبذه الربامجتزال قلقة إزاء التغطية احملدودة للسكان احمل

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توسيع نطاق الربامج املخصصة لألطفال املعوقني لتشمل               -٧٠٩
بـرامج الفحص السابق والالحق للوالدة، وبأن تضمن وصول تلك الربامج إىل احملرومني اقتصادياً يف املناطق     

وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف سياستها املتعلقة .  وسائل منها العيادات املتنقلة الريفـية بعدة  
 . بإحلاق األطفال باملدارس النظامية

 احلق يف الصحة ويف احلصول على اخلدمات الصحية 

 عملية التحصني   ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملكافحة حاالت وفيات الرضع وتعزيز تغطية              -٧١٠
لكنها ال  . على املستوى القطري، فضالً عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف جمال التغطية بالرعاية الصحية األساسية               
 .تزال قلقة إزاء عدم املساواة بني األقاليم يف ما خيص احلصول على اخلدمات الصحية، والسيما بالنسبة للمراهقني

 الطرف بأن تواصل اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان حصول مجيع األطفال            وتوصـي اللجنة الدولة    -٧١١
واملـراهقني يف الـبلد على الرعاية الصحية األساسية، وأن تعطى األولوية إىل املناطق واجملتمعات احمللية اليت                 

لتعاون التقين وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف ا. سجلت معدالت التغطية فيها أدىن املستويات
 . يف هذا الصدد من اليونيسيف
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 صحة املراهقني

تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ توصياهتا بوضع سياساٍت صحية تراعي  -٧١٢
ات واحلد مصاحل املراهقني ولدعم التعليم واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية ألغراض منها منع حاالت محل املراهق

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن معدل       . مـن حدوثهـا وتعزيز عملية منع تعاطي املخدرات يف أوساط املراهقني           
 .حاالت احلمل لدى املراهقات ال يزال مرتفعاً للغاية

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تستمر يف دعم تعليم الصحة اإلجنابية يف املدارس الثانوية مثل                  -٧١٣
وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتلقى املوظفون الفنيون واإلداريون . ملنع حاالت محل املراهقات" عند الصغاراحلب "

 . تدريباً كافياً لتحسني تعاملهم مع األمهات املراهقات

  التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية-٦

البنية األساسية للمدارس على الصعيد     حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لرفع مستوى            -٧١٤
كما حتيط اللجنة علماً مع . القطـري، ولضمان حصول مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال الالجئون، على التعليم   

وترحب اللجنة بالتدابري املتنوعة .  يف املائة من األطفال يتلقون التعليم ما قبل املدرسي٩٠التقدير الكبري بأن نسبة 
وحتيط اللجنة علماً باملشاريع اجلديدة اليت      . وجبها األطفال من التكاليف اإلضافية لاللتحاق باملدارس      اليت يعفى مب  

ورغم توسيع نطاق الدورات    . تتـيح فـرص التعلـيم لألطفال الذين تركوا املدرسة الثانوية قبل إهناء تعليمهم             
سفها إزاء عدم إقبال املزيد من األطفال بني واملؤسسات املخصصة للتدريب التقين واملهين، فإن اللجنة تعرب عن أ

سن اخلامسة عشرة وسن الثامنة عشرة على التدريب املهين لتيسري انتقاهلم إىل فئة العمال املؤهلني، وإزاء اخنفاض                 
معـدل الذيـن أكملوا تعليمهم يف املدارس الثانوية، وال سيما يف املناطق الريفية، وعلى وجه التحديد األطفال                  

 . ني وأطفال السكان األصليني، فضالً عن افتقار املناطق النائية من البلد إىل البنية األساسية املدرسيةاحملروم

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري الفعالة لرفع معدالت التسجيل يف املدارس                  -٧١٥
ارس واملعيدين لصفوفهم، وال سيما يف املناطق االبتدائـية والـثانوية، وخفض املعدالت املرتفعة للمتسربني من املد   

الريفية، وإجياد السبل الكفيلة مبعاجلة مسألة افتقار هذه املناطق إىل البنية األساسية املدرسية بطرق عدة منها إجياد                 
ة هلذه  أساليب تعليمية بديلة، مثل برامج التدريب املهين والتلمذة الصناعية، من شأهنا أن تراعي االحتياجات احملدد              

 .وينبغي للدولة الطرف أن تركز اهتمامها على النهوض بالتعليم الثانوي. الشرائح من السكان

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

 االستغالل االقتصادي

 بشأن حظر أسوأ    ١٩٩٩ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام              -٧١٦
؛ وبالتدابري اليت اختذهتا حلظر االستغالل االقتصادي لألطفال؛ فضالً عن خمتلف           )١٨٢رقم  (أشكال عمل األطفال    

الربنامج الدويل للقضاء على    /املشاريع اليت نفذهتا للقضاء على عمل األطفال مبساعدٍة تقنية ومالية من منظمة العمل الدولية             
اص سن دون الثامنة عشرة يف األعمال       كما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف حلظر تشغيل األشخ        . عمـل األطفـال   
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غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال بني سن اخلامسة والسابعة عشرة الذين يعملون يف                   . اخلطرة
 . والذين استبعدوا بالتايل من النظام التعليمي، وال سيما يف املناطق الريفية" غري الرمسية"سوق العمل 

لجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري الفعالة مبساعدة تقنية ومالية من منظمة العمل وتوصي ال -٧١٧
الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال هبدف القضاء على عمل األطفال احملظور، وعلى األخص              /الدولية

خاصة تستهدف القضاء   يف املـناطق الريفية، حيث يزداد انتشار هذه الظاهرة، بطرق عدة منها وضع برامج               
 . على عمل األطفال

 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع         -٧١٨
نع ومكافحة االعتداء   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك بالتدابري اليت اختذهتا مل            

كما ترحب باملشاركة الشاملة للمنظمات غري احلكومية يف . اجلنسـي على األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال   
وترحب أيضاً  ). ٢٠٠١(هـذه العملـية وبوضـع خطٍة وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني              

ومع ذلك، فإن اللجنة . الفنادق وقطاع السفر ملكافحة السياحة اجلنسيةباملبادرات املباشرة اليت اختذهتا بالتعاون مع 
ال تزال قلقة إزاء تدين مستوى التنسيق فيما بني املؤسسات، وإزاء عدم توفري املساعدة لضحايا االستغالل اجلنسي، 

يا االستغالل اجلنسي،   فضالً عن املعلومات اليت تلقتها اللجنة ومؤداها أن من احملتمل أن يتزايد عدد األطفال ضحا              
 . وال سيما فيما بني أطفال الشوارع

وتؤيد اللجنة توصيات منظمة العمل الدولية وتقييم الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال بشأن  -٧١٩
، اليت وفقاً هلا ينبغي للدولة الطرف أن        ٢٠٠٢أبريل  /االستغالل التجاري اجلنسي للقصَّر، الصادرة يف نيسان      

وتطـور سياساٍت شاملة تتناول مباشرةً العوامل االجتماعية واالقتصادية واإليديولوجية اليت تعرض            تعـزز   
جمموعـة السـكان دون سن الثامنة عشرة لالستغالل اجلنسي وهتيئ الظروف املساعدة على ارتكاهبم هذه                

بكرة للفتيات واملراهقني اجلرمية؛ وأن تعزز وتطور برامج مشتركة بني القطاعات واملؤسسات بغرض الوقاية امل  
املعرضني لالستغالل اجلنسي وتقدمي املساعدة هلم، أو للذين وقعوا بالفعل ضحايا لـه؛ وأن تعزز وتطور برامج 
لـتقدمي مسـاعدة شاملة للضحايا؛ وأن تعدل تشريعاهتا كي تتواءم املعايري اجلنائية مع أحكام اتفاقية حقوق                 

، فضالً )١٨٢رقم ( بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٩٩٩ة لعام الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك . عن اعتماد ميزانية أكرب ُتخصص حتديداً ملكافحة االستغالل اجلنسي

وتوصي اللجنة  . املـراهقني ضـحايا االستغالل اجلنسي التجاري، على أساٍس طوعي، يف وضع هذه الربامج             
كما توصي اللجنة بأن تتخذ     . لدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من اليونيسيف          كذلك ا 

الدولة الطرف تدابري مناسبة لتعزيز دور كل من املؤسسة الوطنية للطفولة ووزارة العمل مبا يف ذلك عن طريق 
وأخرياً، فإن اللجنة   ".  الرمسية غري"ختصيص املوارد الالزمة للقضاء على عمل األطفال، وال سيما يف السوق            

توصـي الدولـة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلوماٍت عن التدابري املتخذة حلماية األطفال                 
 .العاملني يف املنازل
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 أطفال الشوارع 

 بأن تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات عن أطفال الشوارع، علماً -٧٢٠
وقد ازداد قلقها ألن عدداً كبرياً من أطفال . األطفـال الذيـن يعيشون يف الشوارع تبدو ظاهرة واسعة االنتشار         

 .الشوارع، كما أشارت الدولة الطرف، يدمنون املخدرات ويتعرضون لالستغالل اجلنسي

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن -٧٢١

ذه الظاهرة وتنظر يف وضع استراتيجية شاملة ملعاجلة        جتـري حتقيقاً لتقييم نطاق وأسباب ه       )أ( 
مشـكلة ارتفاع عدد أطفال الشوارع، مع إيالء اهتماٍم خاص ألشد الفئات حرماناً هبدف القضاء على هذه                 

 الظاهرة واحلد من انتشارها مبا خيدم املصاحل الفضلى هلؤالء ويضمن مشاركتهم؛

ادة اإلدماج وكذلك، عند الضرورة، الغذاء      توفـر ألطفـال الشوارع خدمات العالج وإع        )ب( 
 الكايف والسكن والرعاية الصحية الالزمة والفرص التعليمية؛

 .تلتمس املساعدة من جهاٍت منها اليونيسيف )ج( 

 تعاطي املخدرات

بيـنما تالحظ اللجنة أحكام القانون اخلاص بقضاء األحداث اليت تسمح بإعادة تأهيل األطفال املدانني                -٧٢٢
و املراهقني، الذين يعانون من إدمان املخدرات، كبديل عن السجن، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ُندرة مراكز العالج أ/و

 .من إدمان املخدرات، األمر الذي حيد أيضاً من إمكانية إيداع األطفال املخالفني للقانون

تأهيل فيما يتعلق   وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تستمر يف وضع برامج طوعية إلعادة ال                -٧٢٣
وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إدارية واجتماعية وتعليمية من أجل محاية              . باملخدرات

 األطفـال مـن إسـاءة اسـتعمال املواد املخدرة ومنع استخدامهم يف إنتاج هذه املواد واالجتار هبا بطريقةٍ                  
 .غري مشروعة

 إدارة شؤون األحداث 

 لجنة ترحب بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلجياد بدائلَ لسجن األطفال واملراهقني، فإهنا            رغم أن ال   -٧٢٤
واللجنة قلقة كذلك بشأن االدعاءات بإساءة  . ال تزال قلقة لعدم كفاية عدد القضاة املتخصصني يف حقوق الطفل          

دم تقدمي معلوماٍت عن توفري ما يكفي من معاملة األطفال أثناء فترة االحتجاز وتعرب عن أسفها يف هذا الصدد لع
 . التدريب لرجال الشرطة وموظفي السجون ومراقبتهم وفقاً ملا أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي -٧٢٥

 داث؛أن تكفل التدريب املنهجي جلميع املوظفني العاملني يف نظم قضاء األح )أ( 
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أن تواصل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان استفادة األشخاص دون سن الثامنة عشرة من               )ب( 
 بدائل االحتجاز وعدم حرماهنم من احلرية، مىت اقتضى األمر، إال كمالٍذ أخري وألقصر فترٍة زمنية مالئمة؛ 

األحوال عن الكبار أن تكفل فصل األشخاص دون سن الثامنة عشرة عند احتجازهم يف كل  )ج( 
 وفصل أولئك الذين ينتظرون صدور األحكام عن احملكوم عليهم باحلرمان من احلرية؛

أن تـتخذ إجراءات عاجلة كي تكفل بفعالية منع إساءة معاملة األشخاص دون سن الثامنة                )د( 
 عشرة احملتجزين يف مراكز الشرطة ويف أماكن االحتجاز األخرى؛

 تعراٍض دوري حلاالت احلرمان من احلرية؛ أن تكفل إجراء اس  )ه( 

 أن تعزز نظام التدابري البديلة للسجن من خالل بناء القدرات واملوارد املالية؛  )و( 

 أن تلتمس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية )ز( 

 .حلقوق اإلنسان

  أو السكان األصلينياألطفال املنتمون إىل جمموعات األقليات

فيما يتعلق مبجتمعات السكان األصليني، حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة عدد        -٧٢٦
بيد أهنا قلقة لعدم كفاية عدد املعلمني من السكان األصليني ومدارسهم، وألن            . املدارس اليت توفر التعليم بلُغتني    

 . قافة السكان األصلينيالتعليم ال يراعي متاماً ث

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل زيادة عدد مدارس السكان األصليني وعدد املعلمني من                -٧٢٧
السـكان األصليني املدربني تدريباً كافياً، وأن تكفل حق أطفال السكان األصليني يف تعلم القراءة والكتابة                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلوماٍت ذات        . مبلغـتهم، وذلك باتباع أساليب تتوافق مع ثقافته       
صلة بأطفال السكان األصليني ومبجتمعاهتم بشأن عدة أمور منها إجراءات تسجيل الوالدة والصحة اإلجنابية              

اإليدز واإلساءة إىل الطفل وإمهاله وعمل الطفل واستغالله جنسياً، وذلك          /وفـريوس نقـص املناعة البشرية     
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز اآلليات املخصصة جلمع          . وعـي حبقوقهم  بغـرض إذكـاء ال    

البـيانات عـن األطفـال حىت يتسىن حتديد الثغرات واحلواجز القائمة اليت حتول دون متتع أطفال السكان                  
 .األصليني حبقوق اإلنسان، وبغرض وضع تشريعاٍت وسياسات وبرامج للتصدي هلذه الثغرات واحلواجز

  املتابعة والنشر-٨

 املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل منها  -٧٢٨
إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل الربملان وحكومات برملانات املقاطعات 

 . سب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهناأو الواليات، ح



CRC/C/150 
Page 166 

 

 النشر

توصـي اللجنة كذلك بأن يتاح على نطاق واسع التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                 -٧٢٩
 اإلنترنت ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق     ) املالحظات اخلتامية (الطـرف والتوصيات    

، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب، واألطفال، بغية )عـلى سبيل املثال ال احلصر    (
 . إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-٩

 من ٤٤حكام املادة تؤكـد اللجـنة على أمهية اتباع أسلوٍب لتقدمي التقارير يتوافق بشكل تام مع أ               -٧٣٠
ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرٍص             . االتفاقية

وتقدر اللجنة أداء الدولة الطرف يف هذا . منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية
. ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف موعٍد أقصاه    ) الرابع(دوري القادم   الصـدد وتدعوهـا إىل تقدمي تقريرها ال       

وتتوقع اللجنة من   . CRC/C/148)انظر الوثيقة   ( صفحة   ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير        
 . الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية

 ناليم: املالحظات اخلتامية

انظر  (١٠٤٩ و ١٠٤٨ يف جلستيها    (CRC/129/Add.2)نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الثالث لليمن            -٧٣١
 ١٠٥٢، واعـتمدت يف جلستها      ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ١، املعقودتـني يف     )1049 و CRC/C/SR.1048الوثيقـتني   

(CRC/C/SR.1052) الية، املالحظات اخلتامية الت٢٠٠٥يونيه / حزيران٣، املعقودة يف. 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف يف املوعد احملدد، واملعّد بشكل عام وفقاً                 -٧٣٢
 كمـا تالحـظ اللجـنة مـع التقدير ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل               . للمـبادئ التوجيهـية للجـنة     

)CRC/C/Q/YEM/3 .( 

دير وجود وفد رفيع املستوى ممثل لعدة قطاعات أسهم يف إجراء حواٍر صريح             وتالحـظ اللجنة مع التق     -٧٣٣
 .وحتقيق فهم أفضل لعملية تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

، الذي يسعى جدياً لتغطية     ٢٠٠٢ام   لع ٤٥ترحـب اللجـنة باعتماد الدولة الطرف قانون حقوق الطفل رقم             -٧٣٤
 .أحكام االتفاقية

 . بشأن إنشاء صندوق رعاية املعوقني وإعادة تأهيلهم٢٠٠٢ لعام ٢وتالحظ اللجنة مع التقدير سن القانون رقم  -٧٣٥

 . بشأن لوائح تشجيع ومحاية الرضاعة الطبيعية٢٠٠٢ لعام ١٨وترحب اللجنة مبرسوم جملس الوزراء رقم  -٧٣٦
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 الذي ينص على تشكيل أفرقة متخصصة لوضع        ١٦٧وتالحـظ اللجنة مع التقدير إصدار املرسوم الوزاري رقم           -٧٣٧
 .مناهج تعليمية لرياض األطفال تتضمن العديد من املبادئ املتعلقة حبقوق الطفل

 .انون األحداث بشأن اللوائح التنفيذية لق٢٠٠٠ لعام ٣٨ وتالحظ اللجنة مع التقدير املرسوم اجلمهوري رقم  -٧٣٨

 .٢٠٠٣ لعام ١٠٥وترحب اللجنة بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان، مبوجب املرسوم رقم  -٧٣٩

 :وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان -٧٤٠

األطفال يف  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل             )أ( 
 ؛٢٠٠٤ديسمرب /املواد اإلباحية، يف كانون األول

املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل      ) ١٩٧٣لعام   (١٣٨اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ب( 
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية        ) ١٩٩٩لعام   (١٨٢واتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم        

 .٢٠٠٠للقضاء عليها، يف عام 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تسـلّم اللجنة بأن الدولة الطرف ال تزال تواجه حتديات اقتصادية جسيمة، فضالً عن ظروفها اجلغرافية القاسية                  -٧٤١
 .مل لالتفاقيةوشح املوارد الطبيعية فيها، ومجيعها عوامل تسهم بشدة يف عرقلة التنفيذ الكا

  دواعي القلق الرئيسية واملقترحات والتوصيات-دال 

 ٦ والفقرة   ٤٢ و ٤املادتان  (تدابري التنفيذ العامة     -١
 ) من االتفاقية٤٤من املادة 

 التوصيات السابقة للجنة

مع ذلك عن   ترّحـب اللجـنة باملعلومات الوافرة اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرها الدوري الثالث وتعرب                 -٧٤٢
أسـفها ألن الـتقرير ال يستعرض بوضوح التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملتابعة التوصيات املتعلقة بتقريريها الدوريني                  

 ).CRC/C/70/Add.1 وCRC/C/8/Add.20(األول والثاين 

الستجابة إىل  تكـرر اللجـنة توصـياهتا السـابقة وحتث الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الالزمة ل                و -٧٤٣
التوصـيات الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتامية على التقرير الدوري الثاين، وتوفري متابعة كافية للتوصيات الواردة يف            

 .املالحظات اخلتامية احلالية على التقرير الدوري الثالث
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 التشريع والتنفيذ

 ٤٥، وال سيما إصدار قانون حقوق الطفل رقم         مع ترحيب اللجنة بالتدابري التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف         -٧٤٤
، الذي يرمي إىل ضمان تنفيذ االتفاقية، فإن القلق ال يزال يساورها ألن التشريعات القائمة يف الدولة الطرف                  ٢٠٠٢لعام  

ة شؤون ال تعكس بشكل تاٍم مبادئ االتفاقية وأحكامها فيما يتعلق، على سبيل املثال، بتعريف الطفل وقانون األسرة وإدار
 . قضاء األحداث

تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف بأن تفحص بعناية التدابري التشريعية والتدابري األخرى القائمة على       و -٧٤٥
 .املستويني الوطين واحمللي لضمان تنفيذ أحكام االتفاقية ومبادئها بطرق من بينها استعراض التشريعات الوطنية

 التنسيق

ة جهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز دور اجمللس األعلى لرعاية األمومة والطفولة، الذي تتمثل               تالحـظ اللجن   -٧٤٦
وال تزال اللجنة قلقةً إزاء احلاجة إىل تعزيز التنسيق بني خمتلف اهليئات احلكومية اليت تسهم . مهمته يف تنسيق تنفيذ االتفاقية

 .ات وخطط متعددةيف تنفيذ االتفاقية ورصدها من خالل استراتيجي

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة إمتام إعادة هيكلة اجمللس األعلى لرعاية األمومة والطفولة، حبيث                و -٧٤٧
كما توصي الدولة الطرف بتزويد اجمللس      . تقضي واليته بالتنسيق الفعال لكل أنشطة احلكومة يف جمال تنفيذ االتفاقية          

 وخباصة فيما يتعلق بتنفيذ شىت اخلطط والربامج الرامية إىل وضع االتفاقية          األعـلى مبوظفـني ذوي كفـاءة عالية،         
 .موضع التنفيذ

 خطة العمل الوطنية

 واالستراتيجية ٢٠١٠ - ٢٠٠٦حتـيط اللجـنة علماً بشروع الدولة الطرف يف وضع خطة عمل وطنية للفترة       -٧٤٨
التقارير بأن االثنتان تغطيان مجيع جماالت االتفاقية، مع ، وتفيد ٢٠١٦ - ٢٠٠٦الوطنية الشاملة لألطفال والشباب للفترة 

 ". عامل صاحل لألطفال"مراعاة األغراض واألهداف الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ختصيص موارد بشرية ومالية كافية يف الوقت املناسب من               و -٧٤٩
 تنفيذاً فعاالً وأن تشجع وتيّسر املشاركة النشطة لألطفال والشباب واآلباء           أجـل تنفيذ خطة العمل الوطنية     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مؤشرات . واملنظمات غري احلكومية واهليئات األخرى املهتمة واملعنية
  .ومعايري لرصد هذه اخلطة وتقييمها

 هياكل الرصد املستقل

 اإلنسان يف جماالت منها تعميم املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل بأساليب تتضمن            تقّدر اللجنة عمل وزارة حقوق     -٧٥٠
كما ترحب باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة       . إعداد املواد التعليمية ومعاجلة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل        

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء       . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٩الطرف بشأن إنشاء مركز حقوق الطفل الذي افُتتح رمسياً يف           
 .غياب هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان بشكل عام وحلقوق الطفل بشكل خاص
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتقدمي دعٍم كامٍل ألنشطة مركز حقوق الطفل الذي أنشىء حديثاً داخل                 و -٧٥١
ور ليصبح هيئة مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق        وزارة حقوق اإلنسان، وبأن تباشر عملية تتيح هلذا املركز أن يتط          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ باريس                . الطفل
خبصوص دور  ) ٢٠٠٢لعام   (٢مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم       ) ، املـرفق  ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعـية العامـة       (

نية املستقلة حلقوق اإلنسان، وضمان حصول هذه اهليئة على موارد مالية كافية وموظفني قادرين على   املؤسسات الوط 
وتوصي اللجنة الدولة   . معاجلـة الشكاوى اليت يقدمها األطفال أو ُتقدم بالنيابة عنهم، على حنٍو يراعي وضع الطفل              

 .ضية السامية حلقوق اإلنسانالطرف أيضاً بالتماس املساعدة يف هذا الصدد من جهات منها املفو

 املوارد املخصصة لألطفال

تالحـظ اللجنة أن االعتمادات املخصصة يف امليزانية جملاالت عديدة تغطيها االتفاقية، كالتعليم والرعاية الصحية                -٧٥٢
قلقة ألن معدل التضخم ولكنها ال تزال . والرعاية البديلة واألنشطة يف جماالت احلماية اخلاصة، قد ازدادت باألرقام املطلقة

 يف املائة قد حّد كثرياً من الزيادة الصافية أو قضى عليها وأن اعتمادات امليزانية قد اخنفضت نسبياً يف                   ١٢الـبالغ حوايل    
 .بعض اجملاالت

ة توصي اللجنة الدولة الطرف بشدٍة باختاذ مجيع  التدابري الالزمة لتحقيق زيادة صافية يف اعتمادات امليزاني               و -٧٥٣
لتنفيذ االتفاقية، بدعٍم، حيثما أمكن، من املؤسسات املالية الدولية والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف وفقاً للمادة 

 . من االتفاقية٦ و٣ و٢ من االتفاقية ومع مراعاة املواد ٤

 مجع البيانات

يانات، وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال مجع الب           -٧٥٤
عدم وجود آلية مناسبة جلمع البيانات تتيح أسلوباً منهجياً وشامالً جلمع بيانات كمية ونوعية مفصلة بشأن مجيع اجملاالت                  

 ذةالـيت تغطـيها االتفاقـية وبصـدد مجـيع فـئات األطفال بغية رصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم أثر السياسات املنف        
 .فيما يتعلق باألطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها إلنشاء آلية شاملة ودائمة جلمع البيانات ضمن نظام اإلحصاء               و -٧٥٥
الوطين، على أن يتم تصنيفها حسب نوع اجلنس والعمر واملناطق الريفية واحلضرية وأن تغطي مجيع اجملاالت املشمولة                 

 سنة، مع التركيز على الفئات الضعيفة بشكل خاص، كاألطفال ١٨ تقل أعمارهم عن  باالتفاقـية واألطفـال الذين    
. املنفصلني عن آبائهم واألطفال املعوقني واألطفال املخالفني للقانون واألطفال الالجئني وضحايا االجتار من األطفال             

ة وتقييمه بفعالية، وتقييم أثر     كمـا ينـبغي للدولـة الطرف أن تضع مؤشرات لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقي               
 .السياسات اليت متّس األطفال
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 نشر االتفاقية/التدريب

حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل إذكاء الوعي باالتفاقية من خالل احللقات الدراسية وحلقات                 -٧٥٦
 املهنيني العاملني مع األطفال، وكذلك بني عامة        بيد أن القلق يساورها إزاء غياب الوعي باالتفاقية بني املوظفني         . العمـل 

 .اجلمهور مبن يف ذلك األطفال أنفسهم، وال سيما يف املناطق النائية والريفية

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفري التدريب والتوعية بشأن حقوق األطفال بأسلوب مالئم  و -٧٥٧
فال ومن أجلهم، كأعضاء الربملان والقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني         ومـنهجي للفـئات املهنية العاملة مع األط       

بإنفـاذ القوانـني، واملوظفني يف قطاع الصحة، واملدرسني، ومديري املدارس وغريهم حسب االقتضاء، ال سيما يف                 
 عامةً من خالل وسائل     وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستهداف اجلمهور        . املناطق النائية والريفية  
 .تشمل اإلذاعة والتلفزة

 التعاون مع اجملتمع املدين

ولكنها قلقة لعدم كفاية    . تقـدر اللجـنة األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق الطفل               -٧٥٨
ا يتعلق بإذكاء الوعي باحلقوق الواردة اجلهـود املبذولة إلشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية على أمتّ وجه، ال سيما فيم            

 .يف االتفاقية سواء لعامة اجلمهور أو أثناء عملية إعداد التقارير

توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك املنظمات غري احلكومية والفئات اجملتمعية األخرى بشكل منهجي، مبا              و -٧٥٩
التفاقية، ومنها صياغة خطة العمل الوطنية والسياسات       يف ذلـك اجلمعيات املعنية باألطفال، يف مجيع مراحل تنفيذ ا          

 .والربامج ويف إعداد التقارير الدورية املوجهة إىل اللجنة

  تعريف الطفل-٢

 يسـاور اللجنة القلق إزاء عدم اتساق التشريعات فيما يتعلق بتعريف الطفل وخباصة الفرق بني سن الرشد احملدد          -٧٦٠
 سنة، بل   ١٥كما أن اللجنة قلقة بشأن احلد األدىن لسن زواج الفتيات، وهو            .  سنة ١٥ ب سنة، وسن البلوغ احملدد      ١٨ ب

 . سنة، بسبب قصور إنفاذ القانون١٢أن بعضهن يتزوجن قبل ذلك، يف عمر ال يتجاوز 

 سنة على محاية    ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن             و -٧٦١
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة ملنع الزجيات املبكرة جداً ورفع             .  إطار االتفاقية  متسـاوية يف  

 .السن القانونية للزواج إىل مستوى مقبول دولياً

  املبادئ العامة-٣

 عدم التمييز

ما تشعر بالقلق إزاء التفاوت يف      ك. يسـاور اللجنة قلق بالغ الستمرار املواقف االجتماعية التمييزية ضد الفتيات           -٧٦٢
التمـتع باحلقوق والتمييز االجتماعي الذي يتعرض له األطفال املنتمون إىل أضعف الفئات مبن فيهم األطفال املشار إليهم   
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واألطفال املولودون خارج رباط الزوجية واألطفال املعوقون وأطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون       " األخدام"باسـم   
 .اطق الريفيةيف املن

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٦٣

تعزيـز جهودها لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها، دون متييز، جبميع احلقوق اليت تنص                )أ( 
 الصغريات؛، ال سيما الفتيات ٢عليها االتفاقية وفقاً للمادة 

األطفال املنتمني إىل أضعف الفئات، مبن      إعطـاء األولوية للخدمات االجتماعية املوجهة إىل         )ب( 
واألطفال املعوقون وأطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون يف        " األخدام"فيهم األطفال املُشار إليهم باسم      

 املناطق الريفية؛

اختاذ مجيع التدابري املالئمة، من قبيل تنظيم محالت تثقيف عامة شاملة، ملنع املواقف السلبية               )ج( 
 ، ال سيما يف إطار األسرة؛ يف هذا الصدد ومكافحتهاللمجتمع

تدريب املدرسني وموظفي وسائل اإلعالم وأعضاء املهن القانونية، ال سيما السلك القضائي، على              )د( 
 مراعاة الفوارق بني اجلنسني؛ 

 .حشد القيادات الدينية لدعم هذه اجلهود  )ه( 

 يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما تتخذه من تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرجو -٧٦٤
تدابري وما تضعه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر 
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام                

 ).أهداف التعليم( من االتفاقية ٢٩ من املادة ١ بشأن الفقرة ١، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٠٠١

 مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يراعي مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، ولكنها ما زالت قلقة الستمرار  -٧٦٥
 . نفيذ هذا املبدأبعض العادات والتقاليد احمللية اليت حتول دون ت

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة إلدراج املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل و -٧٦٦
الفضلى إدراجاً مالئماً يف مجيع التشريعات، ويف مجيع القرارات القضائية واإلدارية، ويف السياسات والربامج              

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة          . فالواخلدمـات الـيت هلا تأثري على األط       
لضمان عدم وقوف العادات والتقاليد احمللية عائقاً أمام تنفيذ هذا املبدأ العام، ال سيما من خالل توعية قيادات 

 .اجملتمع احمللي
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 احترام آراء الطفل

كما تالحظ مع التقدير أن     .  من االتفاقية  ١٢مضمون املادة   تالحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يعكس متاماً          -٧٦٧
. الدولة الطرف أنشأت برملان األطفال كآلية جديدة لضمان حق األطفال يف التعبري عن آرائهم بشأن املسائل اليت تعنيهم                 

ن احترام آرائهم، ال سيما يف      بـيد أهنا تظل قلقة ألن املواقف التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع واجملتمعات احمللية قد حتّد م                
 .إطار األسرة واملدرسة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٦٨

تشـجيع وتيسـري احترام آراء الطفل ومشاركته يف مجيع املسائل اليت ختصه يف شىت جماالت          )أ( 
 ن االتفاقية؛ م١٢اجملتمع، ال سيما على املستويات احمللية ويف اجملتمعات التقليدية، وفقاً للمادة 

توفـري معلومـات تثقيفية جلهات تشمل اآلباء واملدرسني وموظفي احلكومة واإلدارة احمللية              )ب( 
وسلك القضاء والقيادات التقليدية واجملتمع ككل، بشأن حق الطفل يف املشاركة يف الشؤون اليت ختصه ويف                

 .مراعاة آرائه

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

 تسجيل املواليد

 من الوثيقة   ٢٠انظر الفقرة   (ال تـزال اللجـنة قلقـة بشـدة جتاه التخلف عن تسجيل عدد كبري من املواليد                   -٧٦٩
CRC/C/15/Add.102 (وما لذلك من آثار سلبية على متتع األطفال الكامل حبقوقهم وحرياهتم األساسية. 

 من  ٧يع املواليد، عمالً باملادة     توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ التدابري املالئمة لضمان تسجيل مج            و -٧٧٠
االتفاقية، بوسائل مثل تنظيم محالت توعية بشأن أمهية تسجيل املواليد وإنشاء آليات للتسجيل املدين يف املستشفيات،      

 .فضالً عن التشجيع على استخدام وحدات التسجيل املتنقلة، وخباصة يف املناطق النائية والريفية

 العقاب البدين

اللجنة قلٌق بالغ ألن العقاب البدين ال يزال ُيستخدم كأسلوب تأديب يف املدارس رغم حظره رمسياً، وال                 يساور   -٧٧١
وما ُيقلق اللجنة أيضاً أن العقاب البدين، كاجللد        . يـزال ُيمـارس على نطاق واسع يف إطار األسرة ويف سياقات أخرى            

 .بالسياط، ال يزال مشروعاً كعقوبة جنائية

 :جنة الدولة الطرف باختاذ ما يلي من تدابري على وجه السرعةتوصي اللو -٧٧٢

 أن تستعرض التشريعات القائمة وحتظر مجيع أشكال العقاب البدين حظراً صرحياً؛ )أ( 

 أن تلغي مبوجب القانون إمكانية احلكم على الطفل بأي عقوبة بدنية؛ )ب( 



CRC/C/150 
Page 173 

، بشأن اآلثار السلبية ملعاقبة األطفال      أن تـنظم محـالت توعية عامة، ذات أهداف حيدة التحديد           )ج( 
 .بدنياً، وتوفر للمدرسني واآلباء تدريباً على أساليب التأديب اخلالية من العنف كبديل للعقاب البدين

وتعرب يف  ) CRC/C/Add.102 من الوثيقة    ٣٤ و ٢١الفقرتان  (كما تكرر اللجنة توصياهتا اخلتامية السابقة        -٧٧٣
وجلنة مناهضة  ) CCPR/C/75/YEM من الوثيقة    ١٦الفقرة  (جنة املعنية حبقوق اإلنسان     هـذا الصدد عن تأييدها لل     

 ).CAT/C/CR/31/4 من الوثيقة ٧الفقرة (التعذيب 

 احلصول على املعلومات

بيد أهنا تظل قلقةً    . حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان حصول األطفال على املعلومات             -٧٧٤
 .اء حمدودية السبل املتاحة لألطفال الذين يقطنون املناطق النائية والريفية للحصول على املعلوماتإز

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها كي تضمن لألطفال حقهم يف احلصول على املعلومات، ال                و -٧٧٥
 .كتبات املتنقلةسيما األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية والريفية، بوسائل منها امل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

 مسؤوليات الوالدين

 من االتفاقية اليت تنّص على املسؤولية       ١٨يسـاور اللجنة القلُق ألن القوانني واملمارسات احلالية ال تعكس املادة             -٧٧٦
ن خارج رباط الزوجية على سبيل املثال، وألن املشتركة للوالدين كليهما جتاه تنشئة أطفاهلما، فيما يتعلق باألطفال املولودي 

 . مصاحل الطفل الفضلى ال تؤخذ كاعتبار أساسي يف القرارات املتعلقة باحلضانة والوصاية وحتديد النسب

حتـث اللجنة الدولة الطرف على املسارعة إىل إدخال تعديالت القانون اليت جيري النظر فيها حالياً واليت                 و -٧٧٧
كما توصي الدولة الطرف باختاذ التدابري      .  أحكام االتفاقية وفقاً للمعلومات اليت قدمها الوفد       سـتجعله متسـقاً مع    

 .الالزمة لتنفيذ القانون املعّدل تنفيذاً كامالً على صعيد املمارسة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باالضطالع بدراسة متعمقة وشاملة حول آثار تعدد الزوجات للتحقق             -٧٧٨
  .ا كانت له آثار سلبية على تنشئة الطفل ومنوه، ووضع التدابري الالزمة للتصدي هلذه اآلثار السلبية إن ُوجدتمما إذ

 األطفال احملرومون من البيئة األسرية

، )الرمسية وغري الرمسية(ترحب اللجنة بالرعاية املقدمة لألطفال احملتاجني إىل الرعاية البديلة، من قبيل نظام الكفالة   -٧٧٩
ولكنها تظل قلقة بشأن نوعية الرعاية اليت حيصل عليها األطفال يف دور األيتام، وخباصة الدور الكبرية جداً واليت تفتقر إىل                    

 .أنظمة أو آليات مناسبة لرصد عملية إيداع األطفال يف هذه املؤسسات وإخضاعها للرقابة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٨٠
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جة أكرب على الدعم املايل وأشكال الدعم األخرى، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات ذات              التركـيز بدر   )أ( 
 الصلة لآلباء الذين يواجهون صعوبات يف تنشئة أطفاهلم؛

تشـجيع الـرعاية البديلة على نطاق ضيق يف املؤسسات ووضع إجراءات معيارية لنوعية الرعاية                )ب( 
جراءات للرعاية البديلة تشمل جماالت الصحة والتعليم والسالمة، وفقاً ملبادئ          املقدمة فيها، مبا يف ذلك تبين معايري وإ       

 االتفاقية وأحكامها؛

 . من االتفاقية٢٥ضمان استعراض عملية اإليداع يف املؤسسات استعراضاً دورياً، يف ضوء املادة  )ج( 

 اإلساءة واإلمهال

، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، وإمهاهلم على نطاق واسع يف           يساور اللجنة القلق إزاء تفشي اإلساءة إىل األطفال        -٧٨١
 . الدولة الطرف، وإزاء غياب التدابري الفعالة املتخذة ملكافحة هذه املشكلة

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٨٢

تقيـيم نطـاق وطابع وأسباب اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم بغية اعتماد استراتيجية شاملة               )أ(
 دابري وسياسات فعالة يف هذا الصدد؛وت

وضـع وتنفـيذ نظـام فعـال لتوجـيه البالغات عن حوادث اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم إىل                   )ب(
مركز مدرب جيداً على معاجلة التقارير املتعلقة باإلساءة إىل األطفال معاجلة تراعي وضعهم وحتترم متاماً               /سلطة/هيـئة 

 ية؛حقوقاً من بينها حقهم يف اخلصوص

توفـري اخلدمات الالزمة لتأمني التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال             )ج(
ضحايا االعتداء اجلنسي وجلميع األطفال اآلخرين الذين يقعون ضحية االعتداء أو اإلمهال أو إساءة املعاملة أو 

 ايا ووصمهم؛ العنف أو االستغالل، واختاذ التدابري املناسبة ملنع جترمي الضح

ومنظمة ) اليونيسيف(التماس املساعدة التقنية من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة            )د(
 .الصحة العاملية

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

 األطفال املعوقون

اء املشاكل الكثرية اليت    يف حـني تنوه اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا اجملال، فإهنا تظل قلقة إز                 -٧٨٣
 :ومما يقلقها بشكل خاص االفتقار إىل. يواجهها األطفال املعوقون

 بيانات إحصائية دقيقة ومفصلة بشأن األطفال املعوقني؛ )أ(
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 سياسة حكومية شاملة بشأن األطفال املعوقني؛ )ب(

 .إدماج األطفال املعوقني يف النظام املدرسي العادي )ج(

 : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنةو -٧٨٤

 مجع بيانات إحصائية دقيقة ومفصلة عن األطفال املعوقني؛ )أ( 

 وضع سياسة شاملة بشأن األطفال املعوقني؛ )ب( 

اسـتعراض وضـع األطفـال املعوقـني فيما يتعلق بسبل حصوهلم على العمل والتعليم واملسكن                 )ج( 
كافية لتحسني اخلدمات املقدمة إىل األطفال املعوقني ودعم        ووصـوهلم إىل مرافق الرعاية الصحية، وختصيص موارد         

 أسرهم وتوفري التدريب الالزم للموظفني املختصني يف هذا اجملال؛

صياغة استراتيجية تشمل توفري التدريب املناسب للمدرسني، لضمان حصول األطفال املعوقني كافةً          )د( 
 اإلمكان؛على التعليم وإدماجهم يف نظام التعليم العام قدر 

 ضمان الوصول إىل مجيع املباين العامة ونظام املواصالت؛  )ه( 

) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (اإلملـام بـالقواعد املوحـدة املـتعلقة بتساوي الفرص للمعوقني             )و( 
 ٣٣٩ � ٣١٠الفقرات  (وبتوصيات اللجنة املعتمدة يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا بشأن حقوق األطفال املعوقني              

 ؛)CRC/C/69من الوثيقة 

 .التماس التعاون التقين من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ز( 

 الصحة واخلدمات الصحية

تالحـظ اللجـنة اجلهـود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال خدمات الصحة األساسية والرعاية، مثل برنامج                   -٧٨٥
ل والتحسينات املترتبة على ذلك من قبيل اخنفاض معدالت وفيات الرضع واألطفال التحصني والقضاء على أمراض اإلسها    

بيد أهنا تظل قلقة بشدة . كما ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة        . دون اخلامسة من العمر   
ومن املسائل اليت .  اخلدمات الصحية يف املائة فقط من السكان على   ٥٠إزاء الوضـع الصحي يف الدولة الطرف وحصول         

 :تستدعي القلق بشكل خاص

 اخنفاض اإلنفاق نسبياً على قطاع الصحة يف الدولة الطرف؛ )أ(

 عدم كفاية التركيز على الرعاية الصحية الوقائية؛ )ب( 

 والنامجة  معدالت الوفيات اليت ال تزال مرتفعة بني الرّضع واألطفال دون اخلامسة من العمر واألمهات              )ج( 
 جزئياً عن ضعف الرعاية الصحية يف فتريت ما قبل الوالدة وما بعدها وسوء تغذية األمهات؛
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 تفشي سوء التغذية على نطاق واسع بني األطفال؛ )د( 

قلـة توفر الرعاية الصحية، ال سيما يف املناطق الريفية، بسبب غياب هياكل الدعم الضرورية كمرافق                  )ه( 
 ت واملواصالت وغريها من املرافق؛التعليم واالتصاال

 .ارتفاع معدالت النمو السكاين )و( 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٨٦

ختصـيص املـوارد املالـية والبشرية املناسبة لقطاع الصحة، مع التركيز بشكل خاص على تعيني                 )أ( 
 ية لألطفال؛موظفات إناث ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسني احلالة الصح

 التركيز على دور الرعاية الصحية الوقائية؛ )ب( 

مواصـلة تعزيز اجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات الرّضع واألطفال دون سن اخلامسة              )ج( 
 ووفيات األمهات باختاذ تدابري منها توفري الرعاية املناسبة قبل الوالدة وبعدها؛

وخباصة يف املناطق الريفية، من خالل وضع       حتسـني احلصـول عـلى الـرعاية الصـحية،            )د( 
 استراتيجيات منسقة وشاملة خاصة بالرعاية الصحية مع حتديد أهداف زمنية هلا؛

 .حتسني وصول الرجال والنساء على السواء إىل اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة  )ه(

 صحة املراهقني

ذا اجملال، مبا يف ذلك إنشاء الربنامج الوطين ملنع ومكافحة يف حـني حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف يف ه        -٧٨٧
اإليدز، فإن القلق يساورها لنقص البيانات اإلحصائية وعدم كفاية السبل املتاحة للمراهقني            /فـريوس نقص املناعة البشرية    

 .للوصول إىل مرافق الرعاية الصحية اإلجنابية والعقلية

لة تعزيز جهودها املبذولة ملعاجلة القضايا املتعلقة بصحة املراهقني      توصي اللجنة الدولة الطرف مبواص    و -٧٨٨
كما توصي . وبوضع سياسة شاملة لتوفري املشورة واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية والعقلية جلميع املراهقني

راهقني  بشأن صحة امل   ٤الدولـة الطرف باالعتناء خاصةً بصحة املراهقني مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم              
وتوصي الدولة الطرف كذلك بالتماس املساعدة التقنية من جهات         . ومنوهـم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل      

 . منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان

 املمارسات التقليدية الضارة

لتصدي لقضية ختان اإلناث واملمارسات التقليدية      يف حـني حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل ا            -٧٨٩
تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء وجود ممارسات تقليدية ضارة يف مناطق بعينها من الدولة الطرف، منها الضارة، فإهنا 

 .ختان اإلناث والزواج املبكر واحلرمان من التعليم
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مجيع التدابري الضرورية الستئصال    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، على جناح السرعة،           و -٧٩٠
املمارسـات التقلـيدية الضارة وخباصة اليت متّس الفتيات الصغريات واملمارسات اليت تؤذي السالمة البدنية               

 .والنفسية لألطفال

 مستوى معيشة مالئماحلق يف 

 .  الدولة الطرفيساور اللجنة قلٌق بالغ إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون حالة فقٍر يف -٧٩١

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٢٧عمالً باملادة و -٧٩٢

تعزيز جهودها لتوفري الدعم واملساعدة املادية لألسر املعوزة وضمان حق األطفال يف مستوى             )أ(
 معيشة مالئم؛

تيجية احلد من الفقر ويف مجيع      إيالء عناية خاصة حلقوق األطفال واحتياجاهتم يف إطار برنامج استرا          )ب( 
 الربامج الرامية إىل حتسني مستوى املعيشة يف البلد؛

 .إصالح نظام الضمان االجتماعي هبدف توسيع نطاقه )ج(

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

عليم والتدريس  ترحـب اللجـنة باملعلومات املقدمة خبصوص جهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني نوعية الت               -٧٩٣
 :بيد أهنا ال تزال قلقةً بشدة إزاء األمور التالية. وظروف عمل املدرسني

 استمرار تدين نوعية التعليم؛ )أ(

  ارتفاع مستوى األمية بني اإلناث؛ )ب(

 االخنفاض الشديد ملعدالت التسجيل يف املدارس؛ )ج(

  يف التعليم الثانوي؛ارتفاع معدالت التسرب من الدراسة وتدين معدالت التسجيل )د(

 استمرار التفاوت الشديد بني املناطق احلضرية والنائية والريفية؛   )ه(

 استمرار األفكار النمطية السلبية عن الفتيات يف املناهج الدراسية؛ )و(

 .تدين مؤهالت األطفال الذين يدخلون سوق العمل جراء غياب التدريب املهين )ز(

 :لطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة او -٧٩٤
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احلـرص على أن يكون التعليم االبتدائي جمانياً وإلزامياً جلميع األطفال، وفقاً ملا ينّص عليه                )أ( 
 الدستور وقانون حقوق الطفل؛

 ضمان ختصيص موارد كافية للتعليم االبتدائي والثانوي والتدريب املهين؛ )ب( 

ص متساوية يف تلقي العلم بغية القضاء مواصلة جهودها لضمان حصول مجيع األطفال على فر )ج( 
 على الفوارق السائدة بني اإلناث والذكور وبني املناطق احلضرية والريفية؛

 اختاذ التدابري الضرورية خلفض معدالت التسرب املدرسي املرتفعة؛ )د( 

ية بشأن أهداف التعليم، وتعزيز اجلهود الرام     ) ٢٠٠١ (١مـراعاة تعليق اللجنة العام رقم         )ه( 
إلدراج التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية لشىت املستويات، ال سيما ما يتعلق بالتنمية واحترام 

 حقوق اإلنسان والتسامح واملساواة بني اجلنسني واألقليات االثنية؛

 حتسني نوعية التعليم يف خمتلف املستويات الدراسية وتوفري نوعية تدريب أفضل للمدرسني؛ )و( 

 توسـيع نطـاق نظـام التدريـب املهين ليشمل األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة قبل                )ز( 
 .إكمال تعليمهم

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

يف ذلك إنشاء وحدة تالحظ اللجنة التدابري العديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملعاجلة مشكلة عمل األطفال، مبا    -٧٩٥
معنية بعمل األطفال يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وتعيني منسق وطين للربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال،        

 :بيد أن اللجنة ال تزال قلقةً بشدة إزاء ما يلي. التابع ملنظمة العمل الدولية

  هلذه الظاهرة؛تفشي عمل األطفال والقبول االجتماعي الواسع النطاق )أ( 

تعرض الكثري من األطفال العاملني، ال سيما يف اخلدمة املرتلية، لالعتداء، مبا فيه االعتداء اجلنسي،  )ب( 
 . وافتقارهم التام إىل احلماية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٧٩٦

 األسباب  مواصـلة تعزيـز جهودها للقضاء على عمل األطفال، وخباصة عن طريق معاجلة             )أ( 
 اجلذرية لالستغالل االقتصادي بواسطة استئصال الفقر وإتاحة فرص الوصول إىل التعليم؛

بشأن احلد األدىن لسن ) ١٩٧٣لعام  (١٣٨اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم       ضـمان تنفـيذ      )ب( 
تدابري لضمان عدم   ، بوسائل تشمل على األخص اختاذ       )١٩٩٩لعام   (١٨٢االلتحاق بالعمل، وكذلك االتفاقية رقم      
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 سنة يف األعمال اخلطرة، ووضع لوائح واضحة حتصر عمل األطفال ١٨إشـراك األطفـال الذين تقل أعمارهم عن      
 سنة يف األعمال اخلفيفة، وضمان التسجيل الصحيح ملستخدمي مجيع األطفال العاملني            ١٥الذين تقل أعمارهم عن     

 لعمل الدولية؛وفقاً ملقترحات جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة ا

إجـراء دراسـة ملعاجلة املشاكل اليت يواجهها األطفال العاملون يف القطاع غري الرمسي، مبن فيهم                 )ج( 
 األطفال الذين يعملون خدماً يف املنازل، وضمان حقوقهم يف التعليم والصحة والروابط األسرية؛

ري احلكومية واملنظمات اجملتمعية    إقامـة نظـام شامل لرصد عمل األطفال بالتعاون مع املنظمات غ            )د( 
 .والربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

 االستغالل اجلنسي

يسـاور اللجنة القلق إزاء عدم التصدي بشكٍل كاٍف لقضييت االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي                -٧٩٧
 :واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي. مشكلتني يف الدولة الطرفعلى األطفال، رغم ورودمها يف التقارير ك

 انعدام اإلحصاءات والبيانات املتعلقة بقضية االعتداء اجلنسي على األطفال؛ )أ( 

 .املواقف التقليدية جتاه هذا املوضوع، وما يترتب عليها من عدم اإلبالغ عن غالبية حاالت االعتداء )ب( 

 :لة الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدوو -٧٩٨

 االضطالع بدراسة عن تفشي االعتداء واالستغالل اجلنسيني؛ )أ( 

اختـاذ كـل التدابري الالزمة ملنع هذه املمارسة ووضع حٍد هلا، من خالل استراتيجية شاملة                 )ب( 
 تتضمن بشكل خاص إجراء حوارات وتنظيم محالت توعية؛

نسيني إىل برامج وخدمات حتقيق التعايف وإعادة ضمان وصول ضحايا االعتداء واالستغالل اجل )ج( 
 اإلدماج املناسبة؛

 تزويد خدمة اخلط الساخن اهلاتفية للمساعدة النفسية مبوارد بشرية ومالية كافية؛ )د( 

 .التماس املساعدة من جهات منها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف  )ه( 

 تعاطي املخدرات

 .األعداد الكبرية من األفراد الذين ميضغون القات ومن بينهم عدد كبري من األطفاليساور اللجنة القلق إزاء  -٧٩٩

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن ُيعترب القات مادة خطرة وتتخذ مجيع التدابري الضرورية إلذكاء               و -٨٠٠
 .الوعي بشأن خماطر تعاطي هذه املادة ومنع وصول األطفال إليها



CRC/C/150 
Page 180 

 

 االجتار يف األطفال

اور اللجنة قلق بالغ إزاء املعلومات اليت تلقتها حول تعرض الكثري من األطفال للنقل إىل اململكة العربية يس -٨٠١
السعودية لالجتار هبم، وحدوث ذلك مبباركة آبائهم وأمهاهتم وإعادة عدد كبري منهم إىل اليمن حيث ينتهي هبم                 

 .املطاف يف شوارع املدن الكربى

لطرف على تعزيز جهودها ملعاجلة هذه املشكلة وإيالء عناية خاصة، بالتعاون           حتـث اللجنة الدولة ا    و -٨٠٢
الوثيق مع سلطات اململكة العربية السعودية، لألطفال الذين يتعرضون لالعتداء واالستغالل، ضمن غريهم،             

صي اللجنة كما تو. واختـاذ الـتدابري الالزمة للحيلولة دون أن ينتهي املطاف باألطفال املُعادين يف الشوارع     
 .الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية بشأن املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال عند إرساهلم إىل اخلارج

 أطفال الشوارع

إذ ترحب اللجنة بربنامج محاية وتأهيل أطفال الشوارع، وبتشييد مركز الطفولة اآلمنة يف بلدية العاصمة،  -٨٠٣
تعرب عن قلقها إزاء تزايد أعداد أطفال الشوارع وسهولة تعرضهم          وبتوسـيع نطاقه ليشمل حمافظة عدن، فإهنا        

 .لالعتداء واالستغالل اجلنسيني، وغياب استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة هذا الوضع ومحاية هؤالء األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو -٨٠٤

الشوارع، بغية منع هذه الظاهرة وضـع استراتيجية شاملة ملعاجلة مشكلة تزايد عدد أطفال        )أ( 
 واحلد منها؛

تشـجيع وتيسـري ملّ مشل أطفال الشوارع مع آبائهم وأقارهبم اآلخرين أو اجلهات املقدمة                )ب( 
 للرعاية البديلة؛

ضـمان حصـول أطفال الشوارع على الغذاء واملأوى املناسبني، فضالً عن الرعاية الصحية       )ج( 
 .وهم الكامل وتوفري ما يكفي من احلماية واملساعدة هلموالفرص التعليمية، بغية دعم من

 إدارة شؤون قضاء األحداث

ترحب اللجنة مبرسوم اجمللس األعلى الذي يقضي بإنشاء عدد من احملاكم واملراكز اخلاصة باألحداث يف                -٨٠٥
وأوجه القصور  ) سنوات ٧(ولكنها قلقة بشأن احلد األدىن املنخفض جداً لسن املسؤولية اجلنائية           . الدولة الطرف 

 .األخرى اليت تعتري أنظمة قضاء األحداث

 ٣٧توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً وال سيما املواد               و -٨٠٦
 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    
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 العدالة اجلنائية، مع مراعاة نتائج يوم     ومـبادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال يف إطار نظام          
  . بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث١٩٩٥املناقشة العامة لعام 

 :ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٨٠٧

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

 سنة،  ١٨اص املخالفني للقانون الذين تقل أعمارهم عن         وضـع نظام عقوبات بديلة فعال لألشخ       )ب( 
مـن قبـيل اخلدمة اجملتمعية واإلصالحيات، بغية حتقيق أموٍر منها ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال إذا                    

 انقطعت مجيع السبل األخرى؛

 ضمان متتع مجيع األطفال باحلق يف املساعدة القانونية والدفاع القانوين؛ )ج( 

اختـاذ التدابري الضرورية لتقصري فترة احلرمان من احلرية قدر اإلمكان، بأساليب من بينها إصدار                )د( 
 األحكام مع وقف التنفيذ وإطالق السراح املشروط؛

  سنة عن الكبار؛١٨ضمان عزل احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن   )ه( 

على اتصال منتظم مع أسرهم أثناء       سنة   ١٨ضـمان بقـاء األشـخاص الذين تقل أعمارهم عن            )و( 
 احتجازهم يف إطار نظام قضاء األحداث؛

 توفري تدريب مستمر للقضاة وموظفي إنفاذ القانون؛ )ز( 

التماس املساعدة من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومركز منع اجلرمية        )ح( 
 .الدولية واليونيسيف

ــي -٩ ــربوتوكوالن االخت ــل  ال ــوق الطف ــية حق  اريان التفاق
  من االتفاقية٤٣ من املادة ٢وتعديل الفقرة 

 على  ٢٠٠٤أغسطس  /تالحـظ اللجـنة املعلومات اليت قدمها الوفد فيما يتعلق بتصديق الدولة الطرف يف آب               -٨٠٨
لى إحالة وثيقة التصديق    الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، ولكنها حتثها ع           

دون تـأخري ال مربر لـه إىل األمني العام، مبا يف ذلك اإلعالن امللزم الضروري ووصف الضمانات على حنو ما تقضي به               
 . من الربوتوكول٣ من املادة ٢الفقرة 



CRC/C/150 
Page 182 

 

  متابعة التوصيات ونشرها-١٠

 املتابعة

الئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل منها   توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري امل         -٨٠٩
إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل الربملان وحكومات وبرملانات األقاليم أو                  

 .الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

صـي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                 تو -٨١٠
على (ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت            ) املالحظات اخلتامية (الطـرف والتوصيات    
 وجمموعات الشباب، واألطفال، بغية إثارة النقاش       للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين،    ) سـبيل املثال ال احلصر    

 .وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم-١١

إن اللجـنة، إذ تـدرك تأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقاريرها، تود التأكيد على أمهية اتباع أسلوب لتقدمي                   -٨١١
ولألطفال احلق يف أن تتاح للجنة األمم املتحدة املكلفة         . التفاقية من ا  ٤٤التقارير يتوافق بشكل تام مع أحكام املادة        

ويف هذا . وتقدر اللجنة أداء الدولة الطرف. بـأن تفحص بانتظاٍم التقدم احملرز يف إعمال حقوقهم فرصة القيام بذلك         
، على أال   ٢٠٠٨يو  ما/ أيار ٣٠الصدد تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع يف موعد أقصاه              

  ).CRC/C/148انظر الوثيقة ( صفحة ١٢٠يتجاوز عدد صفحاته 

 النظر يف التقارير املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة -جيم 
 حقـوق الطفـل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل         

 األطفال يف املواد اإلباحية

 النرويج: املالحظات اخلتامية

انظر الوثيقة   (١٠٣٧ يف جلستها    (CRC/C/OPSA/NOR/1)ظـرت اللجنة يف التقرير األويل للنرويج        ن -٨١٢
(CRC/C/SR.1037     ٣، املعقودة يف ١٠٥٢، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٥يونـيه  / حزيـران  ٢٤، املعقـودة يف 

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥يونيه /حزيران

  مقدمة-ألف 

الدولة الطرف لتقريرها األويل الشامل الذي تتبع فيه مبادئ اإلبالغ التوجيهية، وهو أول             ترحـب اللجنة بتقدمي      -٨١٣
 .وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح واملنفتح الذي دار مع الوفد. تقرير يقدم مبوجب الربوتوكول االختياري
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ا الدولة الطرف لتنفيذ وتعزيز محاية احلقوق املشمولة بالربوتوكول         ترحـب اللجـنة بعدد من التدابري اليت اختذهت         -٨١٤
، وخطة العمل اخلاصة بشأن     ٢٠٠٥-٢٠٠٣االختياري، ومن بينها خطة العمل ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال للفترة           

علومات بشأن  امل واألدوات لنشر    اسـتخدام األطفـال والشباب لشبكة اإلنترنت، ومشروع السالمة والوعي والوقائع          
 .االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت ومكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال واالستغالل اجلنسي هلم

كمـا حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بإدماج الربوتوكول االختياري يف القانون النروجيي مبوجب قانون                -٨١٥
 .٢٠٠٣أكتوبر /حقوق اإلنسان الصادر يف تشرين األول

حتـيط اللجنة علماً مع االرتياح أيضاً بأنشطة التعاون التقين الدولية والثنائية املضطلع هبا ملكافحة بيع                و -٨١٦
 .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 ياري تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االخت

حتـيط اللجـنة عـلماً باملعلومات املقدمة بشأن خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية العاملة على تنفيذ                 -٨١٧
الـربوتوكول االختـياري، ولكنها تعرب عن قلقها أيضاً لعدم كفاية التنسيق القائم فيما بني اهليئات املذكورة                 

ستويني املركزي واحمللي ومحاية احلقوق املشمولة      لضمان وجود سياسات شاملة ومشتركة بني القطاعات على امل        
وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر اآلليات الالزمة إلجراء تقييم دوري لتنفيذ         . بالـربوتوكول االختياري  
 .الربوتوكول االختياري

االت املشمولة وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق على املستويني املركزي واحمللي يف اجمل -٨١٨
 .بالربوتوكول االختياري، كما تشجعها على وضع اآلليات الالزمة إلجراء تقييم دوري لتنفيذه

 خطط العمل الوطنية

 فإهنا تشجع   ٢٠٠٥-٢٠٠٣إذ ترحب اللجنة خبطة العمل ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال للفترة            -٨١٩
 .ل جديدة توضع على أساس تقييم للخطة احلاليةالدولة الطرف على مواصلة جهودها يف إطار خطة عم

 النشر والتدريب

. تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل جهود لتوعية عامة اجلمهور بأحكام الربوتوكول االختياري               -٨٢٠
تقار العام كما  حتيط اللجنة علماً مع القلق بالصعوبة املواجهة يف تقدير احلاجة إىل دورات تدريبية معينة نتيجة االف

 .إىل معلومات مستقاة من أحباث يف اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري
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وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتوعية السكان، مبن فيهم األطفال واآلباء                -٨٢١
 .واألمهات، بأحكام الربوتوكول االختياري

 مجع البيانات

لعدم توافر بيانات مفصلة ودراسات وطنية حديثة لألوضاع السائدة فيما يتعلق           تعرب اللجنة عن أسفها      -٨٢٢
 .باملسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان البحث يف املسائل اليت يغطيها الربوتوكول االختياري والقيام              -٨٢٣
 .ة أمور، حبسب السن واجلنس وجمموعات األقلياتبصورة منتظمة جبمع وحتليل البيانات املفصلة، يف مجل

 خمصصات امليزانية

تالحظ اللجنة أن املعلومات املقدمة بشأن االعتمادات املخصصة يف امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري  -٨٢٤
 .معلومات حمدودة

العتمادات وتشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف على تضمني تقريرها القادم معلومات أمشل بشأن ا          -٨٢٥
 .املخصصة يف امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري

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

 القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية

نقحاً يف  ، حكماً م  ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٤حتـيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف اعتمدت، يف             -٨٢٦
بشأن االجتار باألشخاص، وذلك هبدف منع االجتار باألشخاص، وال سيما النساء           ) ٢٢٤املادة  (قانون العقوبات   

 من قانون ٢٠٤كما حتيط اللجنة علماً بأحكام املادة     . واألطفـال، والقضـاء على هذه املمارسة واملعاقبة عليها        
 كل من يتورط يف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية العقوبـات الـيت حتـدد ما ينبغي فرضه من عقوبات على       

. عـن األطفال، وُتعرف هذه املواد بأهنا صور متحركة أو غري متحركة ذات طابع جنسي يستخدم فيها األطفال                 
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن اجلرائم املدرجة يف تشريعات الدولة الطرف ال تشمل مجيع األفعال املذكورة يف املادة 

بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض "من الربوتوكول االختياري، أي األفعال املتصلة ) ج)(١(٣
 ".أو بيع أو حيازة مواد إباحية، ُيستخدم فيها األطفال، لألغراض املبينة أعاله

ون  عاماً مبوجب قان١٨اللجـنة الدولـة الطـرف بضمان محاية مجيع األطفال دون سن             وتوصـي    -٨٢٧
بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد "العقوبات، وضمان أن تشمل هذه احلماية مجيع األفعال واألنشطة املتصلة 

وباإلضافة ". أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية، ُيستخدم فيها األطفال، لألغراض املبينة أعاله               
ملواد اإلباحية اليت ُيستخدم فيها األطفال عن       إىل ذلـك، تشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفصل بند ا            

 .احلكم العام املتعلق باملواد اإلباحية، وذلك متشياً مع توصيات الربملان
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية اعتماد تشريعات حمددة بشأن التزامات مقدمي               -٨٢٨
 .ت من مواد إباحية ُيستخدم فيها األطفالخدمات اإلنترنت فيما يتعلق مبا ينشرونه على اإلنترن

  محاية حقوق األطفال الضحايا-٣

 التدابري املعتمدة حلماية حقوق األطفال الضحايا ومصاحلهم

املقاضاة اخلاضعة "تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات أكثر تفصيالً عن كيفية تطبيق مبدأ  -٨٢٩
يف املمارسة العملية، مبا يشمل أمثلة عن سوابق        ) قرير الدولة الطرف   من ت  ٢٨الفقرة  " (للسـلطة التقديرية  

 قضـائية ذات صـلة وعـن أي قضـايا متـت فـيها مقاضـاة أطفال عن جرائم ارُتكبت نتيجة لكوهنم ضحايا                      
 .لالجتار باألشخاص

يما يتعلق  وتعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء حمدودية اخلربة لدى دائرة رعاية الطفولة يف الدولة الطرف ف                 -٨٣٠
 .باألطفال املستغلني جنسياً

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التدابري املتخذة لضمان حصول القائمني على رعاية               -٨٣١
األطفـال على التدريب املالئم على أحكام الربوتوكول االختياري، ومبواصلة توفري املساعدة والدعم يف هذا      

 .اجملال لألطفال املعرضني للخطر

 .املواد اإلباحية يف وتالحظ اللجنة عدم توافر خدمات متخصصة ملساعدة ضحايا جرائم استغالل األطفال -٨٣٢

 يفحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة اخلدمات املالئمة لضحايا جرائم استغالل األطفال              و -٨٣٣
 .املواد اإلباحية

 طفال يف املواد اإلباحية منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األ-٤

 حظر إنتاج ونشر املواد الدعائية للجرائم

اد اإلباحية تعاجلها الشرطة اإلقليمية اليت تفتقر يف املو ستغالل األطفالحتـيط اللجنة علماً بأن القضايا املتعلقة با       -٨٣٤
 .ملواد املنشورة على اإلنترنت معاجلة فعالةإىل املوارد واملؤهالت التكنولوجية الالزمة ملعاجلة الكّم اهلائل من البيانات وا

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز قدرة الشرطة اجلنائية على التصدي           و -٨٣٥
كما تشجع اللجنة الدولة    . لـلجرائم املتعلقة بنشر باملواد اإلباحية، اليت ُيستخدم فيها األطفال، على اإلنترنت           

 .واصلة اجلهود اليت تبذهلا إلطالع األطفال وأهاليهم على كيفية استخدام شبكة اإلنترنت بأمانالطرف على م
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  املساعدة والتعاون الدوليان-٥

 محاية الضحايا

حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف نشطة للغاية يف استهالل مشاريع للوقاية يف دول حبر البلطيق، وتشجع                  -٨٣٦
 .على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا للتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويلاللجنة الدولة الطرف 

 إنفاذ القوانني

حتـيط اللجنة علماً باجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز السياسات املتعلقة بإنفاذ القوانني     -٨٣٧
دة تعزيز وحتسني تعاوهنا الثنائي     عـلى الصـعيدين األورويب والدويل، وتشجعها على مواصلة هذه اجلهود وزيا           

 .األطراف مع وكاالت إنفاذ القوانني يف الدول اليت تواجه مشاكل يف اجملال املشمول بالربوتوكول االختياري

  التدريب واملتابعة والنشر-٦

 التدريب

قية يف توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة تعزيز التعليم والتدريب النظاميني بشأن أحكام االتفا        -٨٣٨
وتوصي اللجنة الدولة الطرف، باإلضافة إىل ذلك، بالتعريف بأحكام . صفوف كافة اجلماعات املهنية ذات الصلة

 الـربوتوكول االختـياري عـلى نطـاق واسـع، وال سيما يف صفوف األطفال، من خالل وسائل من بينها                   
 .املناهج التعليمية

 املتابعـة

 مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات، بوسائل          توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ     -٨٣٩
مـنها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو أي هيئة مماثلة، وإىل الربملان وحكومات                  

 .اءات بشأهناوبرملانات املقاطعات أو الواليات، حسب االقتضاء، للنظر فيها بشكل مالئم واختاذ مزيد من اإلجر

 النشــر

توصـي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع التقرير الدوري األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة                  -٨٤٠
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت           ) املالحظات اخلتامية (الطـرف والتوصـيات     

ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، واجملموعات املهنية، ، للجمهور عامة، )على سبيل املثال ال احلصر(
 .واألطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير القادم-٧

) الرابع( تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري           ١٢ من املادة    ٢وفقـاً للفقـرة      -٨٤١
 من االتفاقية،   ٤٤ وفقاً للمادة    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٦ تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف        تعنيالقادم، امل 

 . معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة-رابعاً 

 العامل وأثناء الدورة نفسها، اجتماعات خمتلفة مع      عقدت اللجنة، خالل فترة انعقاد فريق ما قبل الدورة         -٨٤٢
هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املختصة، ومع هيئات خمتصة أخرى، وذلك يف إطار حوارها وتفاعلها املستمرين               

 :وقد اجتمعت اللجنة مع.  من االتفاقية٤٥مع هذه اهليئات على ضوء املادة 

، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة       )فاليونيسي(مـنظمة األمم املتحدة للطفولة       -
السامية حلقوق اإلنسان، وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، من أجل 

 االطالع على األنشطة احلديثة واالجتماع بأعضاء اللجنة اجلدد؛

مركز (صدرته اليونيسيف السيدة غريسون النسداون، مستشارة حقوق الطفل، ومؤلفة منشور أ     -
 ".قدرات الطفل املتطورة"وصندوق إنقاذ الطفولة عن ) إينوشنيت للبحوث

  أساليب العمل-خامساًً 

وأتاح هذا . ، ملناقشة أساليب عملها   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ و ١٢اجتمعـت اللجنة بشكل غري رمسي، يف         -٨٤٣
وناقشت اللجنة  . على واليتهم اجلديدة وعملهم اجلديد    االجتماع أيضاً فرصة إلطالع األعضاء املنتخبني حديثاًً و       

مجلـة أمـور مـن بيـنها مشروع املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد التقارير الدورية، وأساليب العمل مبوجب                  
 .الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، وأساليب العمل املرتقبة للعمل يف غرفتني متوازيتني

، مبادئ توجيهية جديدة لتقدمي ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ املعقودة يف ١٠٥٢لجنة، يف جلستها واعتمدت ال -٨٤٤
وسيبدأ نفاذ هذه .  اليت تعدها الدول األطراف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/58/Rev.1)التقارير الدورية 

 .٢٠٠٦يناير /لثاين كانون ا١املبادئ التوجيهية بالنسبة للدول األطراف يف االتفاقية اعتباراً من 

ويف اجللسـة ذاهتـا اعـتمدت اللجـنة مقرراً بشأن طرائق النظر يف التقارير األولية اليت تقدم مبوجب                    -٨٤٥
الـربوتوكول االختـياري التفاقـية حقوق الطفل املتعلق بِإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة والربوتوكول             

 ).انظر الفصل أوالً(اء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغ

واعتمدت اللجنة كذلك وثيقة تبني تشكيل غرفيت اللجنة وتقارير الدول األطراف اليت ستنظران فيها يف الدورة                 -٨٤٦
ى توزيع األعضاء على    وقد جر ). انظر املرفق الثاين  ) (٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧ إىل   ٩مـن   (احلاديـة واألربعـني     

 .الغرفتني، وحتديد تقارير الدول األطراف اليت سُتبحث يف كل من هاتني الغرفتني، على أساس اختيار عشوائي
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  التعليقات العامة-سادساً 

، مسودة  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣، املعقودة يف    )اجلزء األول، مغلق   (١٠٥٢ناقشـت اللجنة يف جلستها       -٨٤٧
 ".إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة"أن أوىل لتعليق عام بش

معاملة األطفال غري املصحوبني    " بشأن   ٦، تعليقها العام رقم     ١٠٥٢واعـتمدت اللجـنة، يف جلستها        -٨٤٨
 ).CRC/GC/2005/6انظر " (بذويهم واملنفصلني عنهم خارج بلد منشئهم

  يوم املناقشة العامة املقبل-سابعاً 

، املسائل التنظيمية املتعلقة بيوم     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١ املعقودة يف    ١٠٤٩ يف جلستها    ناقشت اللجنة،  -٨٤٩
 ".األطفال املفتقرين إىل الرعاية األبوية"، بشأن ٢٠٠٥املناقشة العامة، الذي تنظمه يف عام 

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني-ثامناً 

 :املؤقت للدورة األربعني للجنةيرد فيما يلي مشروع جدول األعمال  -٨٥٠

 .إقرار جدول األعمال -١ 

 .املسائل التنظيمية -٢ 

 .تقدمي تقارير الدول األطراف -٣ 

 .النظر يف تقارير الدول األطراف -٤ 

 .التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى والوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة -٥ 

 .أساليب عمل اللجنة -٦ 

 .يوم املناقشة العامة -٧ 

 .التعليقات العامة -٨ 

 .االجتماعات املقبلة -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

  اعتماد التقرير-تاسعاً 

، يف مشروع التقرير عن دورهتا ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ املعقودة يف    ١٠٥٢نظـرت اللجنة، يف جلستها       -٨٥١
 .واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع. التاسعة والثالثني
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

 اسم العضو بلد اجلنسية

 ** ثاين-السيدة 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
 *مت قطرانالسيد حا تونس
 *السيد لوتار فريديريش كرامبان أملانيا

 **السيدة يانغي يل مجهورية كوريا
 *السيد نوربرتو ليفسكي األرجنتني
 *السيدة روزا ماريا أورتيث باراغواي 

 *السيدة آوا ندي أودراوغو بوركينا فاسو
 **السيد دافيد برنت بارفيت كندا
 **السيد أويش بوالر أوغندا
 **السيد كمال صديقي ديشبنغال

 **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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 املرفق الثاين

 نة حقوق الطفلجل

 )٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧-٩(الدورة احلادية واألربعون 

       الغرفة ألف             الغرفة باء 
 السيدة آل ثاين قطر السيدة أليوش كينيا
 السيدة أندرسون جامكايكا السيد فياليل اجلزائر
 السيد دوك هولندا السيدة خطاب مصر

 السيد قطران ونست السيد ليفسكي األرجنتني
 السيد كرامبان أملانيا السيد بارفيت كندا
 السيدة يل مجهورية كوريا السيد بوالر أوغندا
 السيدة أورتيث باراغواي السيدة مسيث النرويج

 -السـيدة فوكوفيتش     صربيا واجلبل األسود
 ساهوفيتش

 السيدة أودراوغو بوركينا فاسو

 د صديقيالسي بنغالديش السيد زرماتن سويسرا

 تقارير الدول األطراف اليت سينظر فيها تقارير الدول األطراف اليت سينظر فيها

 الغرفة ألف الغرفة باء
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