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  املسائل التنظيمية واملسائل األخرى-   ً أوال  

  الدول األطراف يف االتفاقية-ألف 

                              ، وهو تاريخ اختتام الدورة         ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ٨                                           لدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، يف                     بلـغ عدد ا    - ١
         املؤرخ    ٢٥ /  ٤٤                                                        وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية يف القرار           .        دولة    ١٩٢                                       الثامنة والثالثني للجنة حقوق الطفل،      

  /                كانون الثاين    ٢٦                                          عليها أو االنضمام إليها يف نيويورك يف            ُ                             ، وفُتح باب التوقيع والتصديق          ١٩٨٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠
                  وتتاح على املوقع     .        منها   ٤٩     ً                  وفقاً ألحكام املادة         ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢                                 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف        .     ١٩٩٠         يـناير   

org.ohchr.wwwقائمة حديثـة بالـدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها                                                                   .  

                                                                                            اريخ نفسـه، بلغ عدد الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل                  ويف الـت   - ٢
     ودخل   .        دولة    ١١٧                                   دولة، والدول اليت وقعت عليه         ٩١                                                                 املـتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أو انضمت إليه،           

              ً                                  اريخ نفسه أيضاً، بلغ عدد الدول األطراف اليت               ويف الت   .     ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٢                                       الـربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف       
                                                                                                                        صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، أو                 

         كانون    ١٨                                      ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف         .       دول    ١١٠                                       دولـة، والـدول اليت وقعت عليه           ٩٠                  انضـمت إلـيه،     
ـ    /        أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٦٣ /  ٥٤                                                                     وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت الربوتوكولني االختياريني يف القرار            .     ٢٠٠٢       يناير   /   ثاين    ال

َ                                                                       وفُِتَح باب التوقيع والتصديق عليهما أو االنضمام إليهما يف نيويورك يف               ٢٠٠٠      مايو             وتتاح على   .     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٥   ُِ 
  .                                                         اليت وقعت أو صدقت على الربوتوكولني االختياريني أو انضمت إليهما                     قائمة حديثة بالدول org.ohchr.www      املوقع 

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

                                نة بأن تعمل يف إطار فريقني جيتمعان                                                                         وقـد وافقت اجلمعية العامة، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، على طلب اللج           - ٤
       من أجل   )     ٢٠٠٥       أكتوبر  /    ً                                                 بدءاً باجتماع الفريق العامل السابق للدورة يف تشرين األول   (    ٢٠٠٦                     يف الوقت نفسه خالل عام 

  .                                                زيادة طاقة عمل اللجنة وخفض عدد التقارير املتراكمة

  افتتاح الدورة ومدهتا-باء 

    ٢٨       إىل     ١٠                    نيف يف الفترة من    جب                          يف مكتب األمم املتحدة                ة والثالثني       الثامن                                   عقـدت جلـنة حقوق الطفل دورهتا         - ٥
   ؛CRC/C/SR.1000-1010 (                                          ويرد يف احملاضر املوجزة ذات الصلة انظر          .     جلسة  ٢٦                  وعقدت اللجنة        ٢٠٠٥       يناير   /            كانون الثاين 

  .               الثامنة والثالثني          ة يف دورهتا ـ               د ملداوالت اللجن  سر  ) 1025   و1013-1022 و

 ر العضوية واحلضو�جيم 

    تبني                                     ذا التقرير قائمة بأمساء األعضاء،       هل      األول                وترد يف املرفق      .                      مجيع أعضاء اللجنة                   الثامنة والثالثني              حضر الدورة    - ٦
    ١٤       إىل     ١٠          تغيب من    (                                                                     ومل يتمكن من حضور الدورة بأكملها كل من السيد إبراهيم الشدي              .                        مـدة شـغلهم ملناصبهم    

                 ، والسيدة مشرية    )    ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٤       إىل     ١٠           تغيبت من      (                       ، والسيدة جويس أليوش    )    ٢٠٠٥       يناير   /            كانون الثاين 
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  /              كانون الثاين  ٢٠   و  ١٤          تغيب يومي  (                   ، والسيد حامت قطران  )    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٠   و  ١٤             تغيبت يومي    (        خطـاب   
          تغيبت من   (    ربغ                             ، والسيدة ماريليا ساردين    )    ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٤           تغيب يوم    (                          ، والسيد لوتار كرامبان      )    ٢٠٠٥       يناير  
   ).    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ١٤     إىل   ١٠

                                       ، قامت السيدة أليسون أندرسون، اليت          ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٠                        املعقودة يوم االثنني         ١٠٠٠             ويف اجللسـة     - ٧
  .                            ، بأداء القسم كعضوة يف اللجنة    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٥                                                        رشحتها حكومة جامايكا عقب استقالة السية مارجوري تايلور يف 

      منظمة  و                                              مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،       :             يف الدورة   ة      ممثل  ة      التالي              األمم املتحدة      ت             وكانـت هيئا   - ٨
  .            لشؤون الالجئني        السامية                       ومفوضية األمم املتحدة  ، )         اليونيسيف (                    األمم املتحدة للطفولة 

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

  :                ً                                وحضر الدورة أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية -  ١٠

                            منظمات ذات مركز استشاري عام

                              دمي املساعدة التقنية املباشرة       لتق                                       اجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية                                                 االحتـاد الـدويل لنقابات العمال احلرة، و        
  .                   منظمة زونتا الدولية                               والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، و             لعامل الرابع،  ل

                            منظمات ذات مركز استشاري خاص

                                                           ، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واحلركة الدولية للدفاع                                                              املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية       
                                                                              قوقيني الدولية، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، واالحتاد الدويل للمشتغالت                                عـن األطفال، وجلنة احل    

                                                                                                  باملهن القانونية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، واالحتاد العاملي لنساء الكنائس 
  .                                واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  ة،        واملوحد ة       امليثودي

    خرى        منظمات أ

ّ  جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل، وشبكة العمل الدولية ألغذية الرّضع                                                                                    .  

  جدول األعمال- دال

                        دول األعمال التايل على    ـ     ة ج  ن       اللج           ، أقرت      ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٠                 املعقودة يوم        ١٠٠٠            يف اجللسـة     و -  ١١
   ):CRC/C/145 (                       أساس جدول األعمال املؤقت 

  .                 إقرار جدول األعمال - ١ 

  .                                        أداء القسم من قبل العضوة اجلديدة يف اللجنة - ٢ 
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  .                املسائل التنظيمية - ٣ 

  .                             تقدمي التقارير من الدول األطراف - ٤ 

  .                           النظر يف تقارير الدول األطراف - ٥ 

  .             اهليئات املختصة        غريها من                   والوكاالت املتخصصة و      األخرى                              التعاون مع هيئات األمم املتحدة  - ٦ 

  .                                             التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عن فترة السنتني - ٦ 

  .                ساليب عمل اللجنة أ - ٧ 

  .    عامة  ال        تعليقات   ال - ٨ 

  .                االجتماعات املقبلة - ٩ 

  .          مسائل أخرى -  ١٠ 

  الفريق العامل السابق للدورة-هاء 

   ٨       إىل    ٤               يف الفترة من      ً                                                                                      وفقـاً ملقـرر اختذته اللجنة يف دورهتا األوىل، اجتمع فريق عامل سابق للدورة يف جنيف                  -  ١٢
                                        السيد إبراهيم الشدي، والسيد لوجيي                                                          وشارك يف هذا الفريق العامل مجيع األعضاء باستثناء         .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /           تشرين األول 

                        شارك يف االجتماع ممثلون        ما      ك  .                                               ة ماريليا ساردينربغ، والسيدة مارجوري تايلور          السيد                                  سـياريال، والسـيدة يانغي يل، و      
               ، واليونسكو،                             منظمة األمم املتحدة للطفولة       ، و                       ومنظمة العمل الدولية                          السامية حلقوق اإلنسان،                             فوضـية األمـم املتحدة     مل
        املنظمات             ممثل جملموعة                  ً    وحضر االجتماع أيضاً      .                          ، ومنظمة الصحة العاملية                لشؤون الالجئني                                مفوضية األمم املتحدة السامية      و

  .                                  نظمات غري حكومية خمتلفة وطنية ودولية                                         املعنية باتفاقية حقوق الطفل، فضال عن ممثلني مل      كومية   احل   غري 

                     من االتفاقية، من      ٤٥    و   ٤٤                                                                                    والغـرض من الفريق العامل السابق للدورة هو تيسري عمل اللجنة مبقتضى املادتني               -  ١٣
                      مناقشتها مع ممثلي            قد تلزم                       ملسائل الرئيسية اليت     ا   ً اً       مسبق  ه               ً                                              خـالل قـيامه أساساً باستعراض تقارير الدول األطراف وحتديد         

  .                                                                        كما أنه يتيح فرصة للنظر يف املسائل املتعلقة باملساعدة التقنية والتعاون الدويل  .                  ل املقدمة للتقارير    الدو

                                وعقد الفريق تسع جلسات حبث فيها     .                                                                       وتـوىل السيد جاكوب إغربت دوك رئاسة الفريق العامل السابق للدورة           -  ١٤
                               ، والتقارير الدورية الثانية     )       ألبانيا (                         رير األويل ألحد البلدان                                                                         قوائـم املسائل اليت عرضها عليه أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتق          

   ).                 بوليفيا والسويد  (                                     ، والتقرير الدوري الثالث لبلدين       )                                                النمسا، بليز، إكوادور، لكسمربغ، نيجرييا، توغو      (                 لسـتة بلـدان     
                    على املسائل املثارة     خطية    ود    رد      تقدمي                                                                                قوائم املسائل هذه إىل البعثات الدائمة للدول املعنية مشفوعة مبذكرة تطلب                    وأحيلت  

  .       إن أمكن      ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥                    يف القوائم، وذلك قبل 
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  تنظيم العمل- واو

      ً معروضاً      وكان   .     ٢٠٠٥      يناير  /               كانون الثاين    ١٠     يوم           املعقودة        ١٠٠٠                                            نظـرت اللجنة يف تنظيم العمل يف جلستها          -  ١٥
                                                                الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة، وتقرير            ني،               الثامنة والثالث                                              عـلى اللجنة مشروع برنامج العمل للدورة        

   ).CRC/C/143   (               السابعة والثالثني                اللجنة عن دورهتا 

  االجتماعات العادية املقبلة- زاي

       ، وأن      ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٣          مايو إىل    /       أيار   ١٧               يف الفترة من                      التاسعة والثالثني          دورهتا                            قـررت اللجنة أن تعقد       -  ١٦
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٠     إىل  ٦              يف الفترة من       األربعني                       العامل السابق للدورة       فريقها     جيتمع 

    ٤٤                                                  التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         - ً اً   ني  ثا
                               ومبوجب الربوتوكـول االختياري     ةـ                مـن االتفاقـي   

                                      املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  تقدمي التقارير-ألف 

  :                  نة الوثائق التاليةُ             ُعرضت على اللج -  ١٧

       ١٩٩٢                                      أن تقدمها الدول األطراف يف عام             املقرر                                                     مذكـرات مـن األمـني العام عن التقارير األولية             ) أ ( 
) CRC/C/3(     ١٩٩٣           ، وعـام    )   CRC/C/8/Rev.3(  ١٩٩٤   م   ا     ، وع    )   CRC/C/11/Rev.3(    ١٩٩٥         ، وعام    )   CRC/C/28(  ،  

  ؛  )CRC/C/78   (    ١٩٩٩         ، وعام    )CRC/C/61   (    ١٩٩٨         ، وعام    )CRC/C/51   (    ١٩٩٧         ، وعام    )CRC/C/41   (    ١٩٩٦      وعام  
  ،  )CRC/C/70   (    ١٩٩٨       ، وعام  )CRC/C/65   (    ١٩٩٧                                                              وعـن الـتقارير الدورية املقرر أن تقدمها الدول األطراف يف عام     

  ؛ )CRC/C/117   (    ٢٠٠٢       ، وعام  )CRC/C/104 (      ٢٠٠١       ، وعام  )CRC/C/93   (    ٢٠٠٠       ، وعام  )CRC/C/83   (    ١٩٩٩     وعام 

  ؛ )CRC/C/144 (                                        ل األطراف يف االتفاقية وحالة تقدمي التقارير     الدو     بشأن                     مذكرة من األمني العام   ) ب ( 

   ة ـ              راف يف االتفاقيـ                                                                                مذكـرة مـن األمـني العـام بشأن متابعة النظر يف التقارير األولية للدول األط            ) ج ( 
) CRC/C/27/Rev.11( ؛  

   يف             مات استشارية                                                                                  مذكرة من األمني العام بشأن اجملاالت اليت مت فيها حتديد احلاجة إىل مشورة فنية وخد             ) د ( 
  ؛ )CRC/C/40/Rev.20 (                               ضوء املالحظات اليت اعتمدهتا اللجنة 

                                           جمموعة االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدهتا       :                                                       مذكـرة من األمانة العامة بشأن أساليب عمل اللجنة              ) ه ( 
   ).CRC/C/19/Rev.10 (               جلنة حقوق الطفل 

                                                                     التقارير العشرة املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا احلالية             ُ                             ّ                      وأُبلغـت اللجنة أن األمني العام تلقّى، باإلضافة إىل         -  ١٨
                                   ، التقرير الدوري الثاين لكل من       )  ١٦           ، الفقرة   CRC/C/143      انظر   (                                                           والـتقارير الـيت وردهتـا قبل دورهتا الثامنة والثالثني           

                      دوري الثالث لكل من                   ، والتقرير ال  (CRC/C/93/Add.8)                 ، وجزر مارشال    (CRC/C/70/Add.26)                        مجهورية ترتانيا املتحدة    
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                 ً                                    وتلقت اللجنة أيضاً التقرير األويل لكل من بنغالديش          . (CRC/C/125/Add.7)            ، واملكسيك   (CRC/C/129/Add.7)       لبنان  
(CRC/C/OPAC/BGD/1)    والسـلفادور ،                 (CRC/C/OPAC/SLV/1)      املقدمني مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية                                               

         املقدم  (CRC/C/OPAC/NOR/1)                                          سلحة، كما تلقت التقرير األويل للنرويج                                                   املـتعلق بإشـراك األطفال يف النـزاعات امل       
  .                                                                            مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

    ١٤ ً   اً و        ً      ً         تقريراً دورياً ثاني     ٩٠       ً      ً      تقريراً أولياً و      ١٨٢              ، ما جمموعه        ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨                    وتلقت اللجنة، حىت     -  ١٩
       ً      ً      ً                       تقريراً دورياً ثانياً وتقريران دوريان        ٧٥       ً      ً      تقريراً أولياً و      ١٨٢ (       ً    تقريراً      ٢٥٩                             ونظرت اللجنة يف ما جمموعه        .       ً      ً      ً   تقريراً دورياً ثالثاً  

                                           ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد                                                تقارير أولية مبوجب الربوتوكول املتعلق        ٦                       وتلقـت اللجنة كذلك        ).         ثالـثان 
              ونظرت اللجنة    .                                                                        مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة                     ارير أولية        تق   ١٠    و       اخلليعة

  .                                                                                     يف تقريرين أوليني مقدمني مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

              دول أطراف     ١٠                                    ـة والتقارير الدورية املقدمة من                                                                    وحبثـت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، التقاريـر األولي         -  ٢٠
     انظر  (                       للنظر يف التقارير       ٢٦                                    جلسـة مـن أصل جلساهتا ال             ٢٠         وخصصـت     .                    مـن االتفاقـية      ٤٤                 مبوجـب املـادة     

CRC/C/SR.1000-10101025   و1022-1013   ؛ و.(   

ُ                                                                                     وُعرضـت عـلى اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني التقارير التالية املدرجة حبسب تر              -  ٢١   :                            تيب ورودها إىل األمني العام    
  ، (CRC/C/11/Add.27)             ، وألبانيا   (CRC/C/104/Add.3)                            ، ومجهورية إيران اإلسالمية     (CRC/C/8/Add.50)                جـزر البهاما    

  (CRC/C/125/Add.2)             ، وبوليفيا   (CRC/C/125/Add.1)            ، والسويد   CRC/OPAC/AUS/1)    و (CRC/C/83/Add.8         والنمسا  
ــبمرغ  ــو    ، و(CRC/C/104/Add.5)           ولكس ــيجرييا (CRC/C/65/Add.27)       توغ ــيز(CRC/C/70/Add.24)            ، ون          ، وبل

(CRC/C/65/Add.29).  

                                                 ، أحالت احلكومة الربازيلية مالحظاهتا إىل اللجنة           ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢                           ويف مذكـرة شفوية مؤرخة       -  ٢٢
  .                                 املعتمدة يف دورهتا السابعة والثالثني(CRC/C/15/Add.241)                     بشأن مالحظاهتا اخلتامية 

                                             مجيع الدول املقدمة للتقارير حلضور جلسات       ُ         ُدعي ممثلو                                        من النظام الداخلي املؤقت للجنة،         ٦٨    ً            وعمـالً باملادة     -  ٢٣
  .                  فيها تقارير دوهلمُ    ُبحثت           اللجنة اليت 

                                               ً                                                                      وتتضـمن الفـروع التالـية، املرتبة حسب البلدان ووفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير،                   -  ٢٤
            وميكن االطالع    .    ددة                                                                                        تامية تعكس أهم نقاط املناقشة وتشري، عند الضرورة، إىل املسائل اليت تتطلب متابعة حم                      مالحظات خ 

  .         ذات الصلة       اللجنة                                                           يف التقارير املقدمة من الدول األطراف ويف احملاضر املوجزة جللسات           ً أكثر تفصيالً            على معلومات 
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  النظر يف التقارير�باء 

 يدالسو: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٠٢    و     ١٠٠١               ، يف جلستيها    (CRC/C/125/Add.1)                                                    نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث للسويد          -  ٢٥
CRC/C/SR.1001-1002 (     ٢٨               املعقودة يف        ١٠٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١١             املعقودتني يف    

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /           كانون الثاين

  مقدمة-ألف 

                                                                                                                  ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف يف املوعد احملدد والذي أعد بطريقة تقوم على                  -  ٢٦
         تشرين    ٢٠           املؤرخة   (CRC/C/85)             ً                                                                            املشاركة، وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة اليت تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية            

              ، مما أتاح فهم (CRC/C/Q/SWE/3)                                         الردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها               وترحب اللجنة ب  .     ١٩٩٦      نوفمرب  /     الثاين
                                                                     كما ترحب باحلوار الصريح والردود املقدمة من أعضاء الوفد املشترك            .                                                 حالة األطفال يف الدولة الطرف مبزيد من الوضوح       

   .            بني الوزارات

 ذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم ال-باء 

                                                                        ً                                           تعـرب اللجـنة عـن بـالغ تقديـرها لـتدابري املـتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف تنفيذاً لتوصيات اللجنة                      -  ٢٧
(CRC/C/15/Add.101) اليت سبق أن قدمتها عقب نظرها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف                                                                  (CRC/C/65/Add.3) ،  

                                                                  ذت على أثرها جمموعة من التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري                                              مبـا يف ذلك عقد مناقشة عامة داخل الربملان اخت     
  :                                                               بغية تنفيذ توصيات اللجنة، مما أفضى إىل حتقيق نتائج من بينها ما يلي

                                                                        املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واستكماهلا ومتابعتها بتوجيه             ١٩٩٩                              االسـتراتيجية الوطنية لعام       ) أ ( 
  ؛ )     ٤٧:٠٤ /    ٢٠٠٣        الرسالة  (  ن               رسالة إىل الربملا

                                                               واملتعلقة بالسياسة الوطنية اخلاصة باملعوقني والتعديالت اليت            ٢٠٠٠                                خطـة العمـل اليت وضعت عام          ) ب ( 
                                                            أدخلت على القوانني ذات الصلة لتحسني إنفاذ حقوق األطفال املعوقني؛

               محاية األطفال من                                       على قانون الضمان االجتماعي هبدف تعزيز     ٢٠٠٢                              الـتعديالت الـيت أدخلت عام        ) ج ( 
        اإليذاء؛

  ؛    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ١                                                                     عدم االعتراف بالزواج املبكر والقسري مبوجب القانون الذي دخل حيز النفاذ يف   ) د ( 

      مشروع    (    ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                                 بـدء نفاذ التشريع املعدل بشأن التبين على املستوى الدويل يف                ) ه ( 
  ؛ )      ١٣١:٠٤ /    ٢٠٠٣        القانون 

  .                                                                             لتشريعية املختلفة الرامية إىل تعزيز محاية األطفال من االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي         التدابري ا  ) و ( 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

                     لدوري الثاين للدولة                                                                                                ترحـب اللجنة مرة أخرى بتنفيذ التوصيات اليت كانت قد قدمتها عقب نظرها يف التقرير ا                -  ٢٨
                                                                                                             غـري أهنا تأسف ألن بعض دواعي القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت تقدمت هبا مل يتم تناوهلا على حنو                      .        الطـرف 

ٍ                                              كـاٍف، وبوجـه خاص تلك الواردة يف الفقرات                               توفري خدمات املشورة      (  ١٦    ، و   ")               األطفال املختبئني  "             التمييز ضد      (  ١١  
ّ         ً  األّسرية جماناً                                                  وتالحظ اللجنة أن تلك الشواغل والتوصيات ميكن          ).                التهديد الشديد    (  ١٩ و  )             االقتصادية        الفوارق   (  ١٨    ، و  )  

   .                      أن تكرر يف هذه الوثيقة

                                                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد للتصدي للشواغل الواردة يف هذه املالحظات                  -  ٢٩
    .                                      اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثالث

             الرصد املستقل

                                                    واملتعلق بتعزيز دور أمني املظامل املعين باألطفال،            ٢٠٠٢                                                       ترحـب اللجـنة مبشـروع القانون الذي مت سنه عام             -  ٣٠
                                           ومع ذلك، ترى اللجنة أنه باإلمكان حتقيق         .                                                                         وتالحظ مع التقدير األنشطة العديدة اليت يضطلع هبا إلعمال حقوق األطفال          

   .                   املزيد من التحسينات

  : ي                 توصي اللجنة مبا يل -  ٣١

                                                                                                أن تـنظر الدولـة الطرف يف جعل والية أمني املظامل املعين باألطفال تشمل التحقيق يف الشكاوى                   ) أ ( 
         الفردية؛

                                                                                                   أن يقـدم الـتقرير السنوي ألمني املظامل املعين باألطفال إىل الربملان، إىل جانب املعلومات املتعلقة                  ) ب ( 
  .                    ني املظامل املعين باألطفال                                                بالتدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها لتنفيذ توصيات أم

                                        التنفيذ والتنسيق والتقييم واخلطة الوطنية

                                                             لالستراتيجية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق            ١٩٩٩                                                  تالحظ اللجنة مع االرتياح إقرار الربملان يف عام          -  ٣٢
  .                                     ئة التنسيق املعنية بتنفيذ االستراتيجية                                                                            الطفـل يف السويد، والتعيني الالحق لوزارة الصحة والشؤون االجتماعية بوصفها هي     

                                                                                                                        ومـع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها ألن تنسيق السياسات بني البلديات وجمالس املقاطعات والوزارات فيما يتعلق بتنفيذ                  
   .               ً               االتفاقية، كثرياً ما يتسم بالضعف

                    ارات وجمالس املقاطعات                                                                          توصـي اللجنة بإنشاء هيكل دائم تشترك فيه املنظمات غري احلكومية وكذلك الوز     -  ٣٣
                     ُ                                                                                               والـبلديات ذات الصـلة، ُيعـىن بتنسيق اإلجراءات بني مجيع العناصر الفاعلة لضمان تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك                   

   .                                  املالحظات اخلتامية، على مجيع املستويات
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            مجع البيانات

  :                       تالحظ اللجنة بقلق ما يلي -  ٣٤

             طفال املعوقني؛                                       انعدام البيانات فيما يتعلق بإمجايل عدد األ  ) أ ( 

      ً  عاماً؛  ١٨   و  ١٥                                                                             انعدام البيانات فيما يتعلق باألطفال من ضحايا سوء املعاملة ممن تتراوح أعمارهم بني   ) ب ( 

  .                                                               انعدام الدقة فيما يتعلق بإمجايل عدد األطفال من ضحايا االستغالل اجلنسي  ) ج ( 

                                      نية جبمع البيانات املتعلقة باألطفال،                                                                          توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع هنج منسق بني مجيع الكيانات املع            -  ٣٥
                       وبوجه خاص، توصي اللجنة  .                                                                              وبإنشـاء نظـام شامل جلمع البيانات يضم كل جمال من اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية     

  :      مبا يلي

                                                             أن جتمع البيانات املتعلقة باألطفال املعوقني وتصنف حسب نوع اإلعاقة؛  ) أ ( 

                                                   فال من ضحايا سوء املعاملة عن تلك اليت تتعلق بالكبار؛                             أن تفصل البيانات املتعلقة باألط  ) ب ( 

  .   ُ                                                                       أن ُيضفى املزيد من الدقة على البيانات املتعلقة باألطفال من ضحايا االستغالل اجلنسي  ) ج ( 

             نشر االتفاقية /       التدريب

                ة من قبل أمني                                                                                                   ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف بشأن نشر االتفاقية، وباخلطوات املتخذ             -  ٣٦
        غري أهنا    .                                                                                                                    الظامل املعين باألطفال واملنظمات غري احلكومية املختلفة والوكالة الوطنية املعنية بالتثقيف بغية التعريف باالتفاقية             

                                                                                                                          تـرى أن روح االتفاقـية رمبا ال يدركها وال يفهمها بالقدر الكايف األطفال أنفسهم وسائر املوظفني الفنيني العاملني مع                    
   .                                                                         وألجلهم، وال سيما داخل النظام القضائي، ويف صفوف السياسيني وعلى املستوى البلدي       األطفال 

                  أو التوعية حبقوق    /                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتوفري دورات تدريبية كافية ومنهجية و             -  ٣٧
                                      املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني،                                                                                     األطفـال لصـاحل األطفال والفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال وألجلهم، وخباصة            

                                                                                                              وكذلك الربملانيون والقضاة واحملامون واملوظفون الصحيون واملدرسون واملشرفون على إدارة املدارس وغريهم حسب ما              
  .            تقتضيه احلاجة

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                               نها تالحظ أن هذا التعاون يتسم يف    ولك  .                                                                 تشـيد اللجنة بتعاون الدولة الطرف املمتاز مع املنظمات غري احلكومية    -  ٣٨
   .                     كثري األحيان بطابع خمصص

   .                                                          ً                     توصي اللجنة بأن يكون التعاون مع املنظمات غري احلكومية، قائماً على أساس منهجي ومنسق -  ٣٩
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                            التعاون الدويل يف جمال التنمية

              وتالحظ يف هذا     .                     واملساعدة اإلمنائية                                                                                تالحظ اللجنة مع التقدير أداء الدولة الطرف املتميز يف جمال التعاون الدويل            -  ٤٠
          يف املائة   ٦٠                                                                                                            الصدد أن الدولة الطرف ختصص نسبة مئوية هامة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمعونة األجنبية، تنفق منها نسبة               

                                                                                                                        عـلى األطفـال أو املوظفـني الفنـيني وغريهم ممن يعملون مع األطفال أو ألجلهم أو بالنيابة عنهم، أو حيافظون على                      
   .      صاحلهم م

                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز دورها الريادي يف إطار مشاريع التعاون اإلمنائي الدويل املتعلقة                -  ٤١
                  ُ                                                    ً                                                    باألطفال، وذلك بأن ُتراعي يف إطار تعاوهنا الثنائي مع البلدان النامية أموراً من بينها املالحظات اخلتامية والتوصيات                 

   .                                           ق هبذه البلدان، وبتقدمي الدعم الالزم لتنفيذها                          املقدمة من اللجنة فيما يتعل

  املبادئ العامة-٢

            عدم التمييز

                                                                                                                ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة من قبل الدولة الطرف ملكافحة العنصرية، خاصة يف ما يتعلق باألطفال، ولضمان                 -  ٤٢
                                     وتعزيز الصداقة بني مجيع الشعوب،                               ً                                                         أن يكـون تعليم الطفل موجهاً حنو تنمية احترامه للحضارات املختلفة عن حضارته            

                                                                                 ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء التقارير املتعلقة باملمارسات العنصرية، وال             .             من االتفاقية   )  ١ (  ٢٩    ً                  وفقـاً ألحكام املادة     
   .                                        ّ                             سيما يف املدارس، وباملنظمات العنصرية اليت جتّند األطفال منذ سن الثالثة عشرة

                                                                            الستمرار يف تعزيز التدابري اليت اختذهتا ملكافحة العنصرية وكره األجانب، مبا                                          توصي اللجنة الدولة الطرف با     -  ٤٣
   .                      يف ذلك يف ميدان التعليم

                                                                                                             وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن التدابري والربامج ذات                  -  ٤٤
                                   املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية         ٢٠٠١                              عمل اللذين اعتمدمها يف عام                                                              الصلة باالتفاقية اليت تضعها ملتابعة اإلعالن وبرنامج ال       

     بشأن   )     ٢٠٠١ ( ١                                                                                                        والتميـيز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم                  
  .             أهداف التعليم

                  مصاحل الطفل الفضلى

                                                أدرج فيها مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، وال سيما تعديل                                                            ترحـب اللجنة بالتدابري والربامج التشريعية اجلديدة اليت          -  ٤٥
                                                                                           ، والتعليمات املوجهة إىل اجمللس الوطين للصحة والرعاية، وتعديل قانون اخلدمات االجتماعية                ١٩٩٨                      قـانون األسرة لعام     

          ن ملتمسي                                                            غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن املصاحل الفضلى لألطفال م           .                                      ، والقـانون املتعلق برعاية الشباب         ١٩٩٨        لعـام   
  .                   ُ                                          اللجوء واملهاجرين ال ُتراعى على النحو الكايف يف إطار عمليات اللجوء

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة والفعالة كي يشكل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى األساس                -  ٤٦
                              مور من بينها تعديل املبادئ                                                                                         ويوجه العمليات والقرارات اليت تتخذ يف حاالت اللجوء اليت تشمل األطفال، وذلك بأ            

  .                                               التوجيهية واإلجراءات اليت وضعها جملس اهلجرة السويدي
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                  احترام آراء الطفل

               ُ  َ            وحق الطفل يف أن ُيسَتمع إىل        "                منتديات التأثري  "                                                             ترحـب اللجنة بالربامج واإلصالحات التشريعية املختلفة، مثل          -  ٤٧
                                                                       ق باملدرسة، اليت قررهتا الدولة الطرف لتعزيز حقوق الطفل يف التعبري                                                                  آرائه يف إطار اإلجراءات القانونية واملسائل اليت تتعل       

                               غري أن اللجنة ما زالت قلقة        .                                                                                              حبرية عن آرائه بشأن كافة املسائل اليت هتمه، ويف أن تراعى تلك اآلراء على النحو الواجب               
             ً       ً                      بأن هلم تأثرياً حقيقياً يف املسائل اليت                                                                                            ألنـه، بالرغم من اجلهود الالفتة للنظر اليت مت بذهلا، فإن بعض األطفال ال يشعرون              

  .                   تتعلق حبياهتم يف اجملتمع

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٤٨

                                                                                              ضـمان أن تدرج يف القرارات اإلدارية أو القرارات األخرى ذات الصلة باألطفال معلومات عن                 ) أ ( 
                                                      كيفية التماس آرائهم ومدى اعتماد تلك اآلراء وأسباب ذلك؛

                                                                                             ظر يف إمكانية تزويد األطفال باملساعدة املالئمة يف حاالت اخلالف الشديدة اليت تتعلق باحلضانة                 الن  ) ب ( 
  .           وحق الزيارة

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

                   احلصول على املعلومات

                                                                                     ُ                          تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة مشاهد العنف اليت يشاهدها األطفال على شبكة اإلنترنت واليت ُتنقل على                   -  ٤٩
ـ                                                                                              كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية محاية األطفال من استغالهلم يف املواد اخلليعة ومن                 .                           تلفزيون يف بدايـة املساء        ال

  .                                 األلعاب اإللكترونية اليت تتسم بالعنف

                                                                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق إنفاذ التشريعات املناسبة،                  -  ٥٠
ـ                                                                                                              يف اآلبـاء وتوعـية األطفال، حلماية األطفال على حنو فعال من العنف على اإلنترنت، والتلفزيون واأللعاب                       وتثق

  .                                     ُ                                                   اإللكترونية، ومن عرض املواد اخلليعة اليت ُيستخدم فيها األطفال، وتشجع التعاون الدويل يف هذا الصدد

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

                       ل غري مشروع، وعدم عودهتم                       نقل األطفال إىل اخلارج بشك

                                                                                                                     تالحظ اللجنة مع التقدير توفر املساعدة املالية الالزمة لتغطية التكاليف اليت يتكبدها األفراد لدى إعادة األطفال                 -  ٥١
                                                                                  ً                         الذين نقلوا إىل اخلارج بشكل غري مشروع أو الذين منعوا من العودة، واالستعراض اجلاري حالياً لتنفيذ اتفاقية الهاي رقم 

                                       ومع ذلك، تالحظ اللجنة استمرار وجود        .                                                            بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل            ١٩٨٠     عام      ل   ٢٨
  .                                     ً              عدد من احلاالت اليت مل حتل واليت تشمل أطفاالً من زجيات خمتلطة

          خلارج بشكل                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل منع ومكافحة نقل األطفال إىل ا -  ٥٢
  .                                                                               غري مشروع، وعدم عودهتم وإىل فض احلاالت املعلقة، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى كما ينبغي
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                الرعاية البديلة

  :                              تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي -  ٥٣

                                     ً               تزايد عدد األطفال املودعني يف مؤسسات بدالً من دور احلضانة؛  ) أ ( 

                                         ودعني لدى مؤسسات عن نسبة األطفال السويديني؛                     األطفال من أصل أجنيب امل            ارتفاع نسبة   ) ب ( 

  .                                                             الدور التنظيمي الذايت الذي يضطلع به اجمللس الوطين للرعاية املؤسسية  ) ج ( 

  :                  توصي اللجنة مبا يلي -  ٥٤

                                                                                                 أن تـتخذ الدولة الطرف تدابري وقائية تستهدف على وجه التحديد األسر من أصل أجنيب، مبا يف                   ) أ ( 
                                                                                            االجتماعية بأمهية اخللفية الثقافية ومركز املهاجر، حبيث ميكن أن تقدم املساعدة قبل أن                                        ذلك التوعية داخل اخلدمات   

                                                        ً       ً تتطور احلالة إىل درجة يصبح فيها التكفل برعاية األطفال أمراً ضرورياً؛

                                                                                                  أن تـتوىل هيـئة أخرى غري اجمللس الوطين للرعاية املؤسسية تنظيم احلاالت اليت يتم فيها التكفل                   ) ب ( 
  .         ً                               ً             لطفل رغماً عنه، وأن يضمن هذا التنظيم أيضاً جودة الرعاية        برعاية ا

  الصحة األساسية والرعاية-٥

                     الصحة واخلدمات الصحية

ّ                  ترحـب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن محاية األمهات والرّضع و              -  ٥٥                      األطفال الذين بلغوا                                                                           
       غري أن     ).         ١٤٩:٢٠٠٠ /    ١٩٩٩ (                                      الوطنية ألجل تنمية الرعاية الصحية                                          ومن األمور املشجعة هلا خطة العمل         .            سن الدراسة 

                                                                                                                 اللجنة تالحظ أن هذا اجلانب من الرعاية واخلدمات الصحية تندرج ضمن مسؤوليات جمالس املقاطعات، وتعرب اللجنة                
                    ص إزاء تزايد عدد                                   ويساور اللجنة القلق بوجه خا      .                                                                         يف هـذا الصدد عن قلقها إزاء التفاوتات احملتملة بني املناطق املختلفة           

                                                                                                                        التالميذ الذين يشعرون بآثار اإلجهاد؛ وتكاثر حاالت االنتحار والضور، والقهم، وفرط الوزن والسمنة، وانعدام الربامج               
  .                           اخلاصة بالصحة العقلية لألطفال

  :                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي -  ٥٦

                                       التالميذ ومساعدهتم على التعامل مع آثاره؛                      ختفيض مستوى اإلجهاد لدى   ) أ ( 

                  درء حاالت االنتحار؛  ) ب ( 

                          معاجلة مسألة الضور والقهم؛  ) ج ( 

                               معاجلة مسألة فرط الوزن والسمنة؛  ) د ( 

  .                                                              تعزيز برامج الصحة العقلية لصاحل األطفال، جبانبيها الوقائي والعالجي    ) ه ( 
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            صحة املراهقني

                                                                            يف ما يتعلق بالتثقيف اجلنسي يف املدارس وتعاطي املخدرات والتدخني واإلسراف                                          ترحب اللجنة باجلهود املبذولة      -  ٥٧
                   حلاالت اإلجهاض يف        ٢٠٠٢                                                                      غري أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء االرتفاع الشديد املسجل يف عام               .                     يف تعـاطي الكحـول    

  .                                                                      صفوف املراهقات، وإزاء تفشي التدخني وتعاطي املخدرات واإلسراف يف تعاطي الكحول

                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لتعزيز السياسات الصحية املتعلقة باملراهقني وتعزيز برنامج            -  ٥٨
                                                                                كما توصي الدولة الطرف باختاذ تدابري، منها ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية،      .                            التثقـيف الصحي يف املدارس    

                                                            ، وال سيما يف ما يتعلق بالصحة اإلجنابية، وأن تنشئ مرافق                                                                     لتقيـيم فعالـية برامج التدريب املتعلقة بالتثقيف الصحي        
                                                                                                                  تراعي احتياجات الشباب إلسداء املشورة يف كنف السرية، ولتوفري الرعاية وإعادة التأهيل، على أن يسهل الوصول                

      هودها                                            كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة ج        .                                                                إليها دون موافقة اآلباء عندما خيدم ذلك مصاحل الطفل الفضلى         
  .                                                        ملنع ومكافحة التدخني وتعاطي املخدرات واإلسراف يف تعاطي الكحول

  التعليم، وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية-٦

  "       الفتونة "       أساليب 

                                                   ، كإدراج قواعد بشأن إجراء القضاء على أساليب         "       الفتونة "                                                    ترحب اللجنة باجلهود املبذولة للقضاء على أساليب         -  ٥٩
-    ٢٠٠١                                      ً                            ويف املناهج الدراسية الوطنية، وترحب أيضاً باحلملة اليت نظمت يف            )          ١١٠٠:١٩٨٥ (    يم                            الفـتونة يف قانون التعل    

                                             ً     ً                       ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن القواعد مل تنفذ تنفيذاً كامالً وأن أساليب              .                             للقضاء على أساليب الفتونة     "    ً معاً "         باسم       ٢٠٠٢
  .                    تزال تشكل مصدر قلق                                                       الفتونة اليت متارس ضد األطفال املعوقني واألطفال من أصل أجنيب ال

  ،  "       الفتونة "                                                                                              توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن توجه، يف إطار جهودها الرامية إىل منع ومكافحة أساليب              -  ٦٠
       ً     ً                                                                                                       اهـتماماً خاصاً إىل األطفال املعوقني واألطفال من أصل أجنيب، وأن حترص على تنفيذ القواعد املتعلقة بالقضاء على                  

  .                                                 مجيع املدارس واملؤسسات األخرى على أساس إشراك األطفال      ً     ً  تنفيذاً كامالً يف                أساليب الفتونة

        التعليم

                                                                  ً                                               ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل توفري التعليم اإللزامي جماناً حىت سن السادسة عشرة، مبا يف ذلك                   -  ٦١
                          أهنا تشعر بالقلق لألسباب        غري    .         سنوات  ٥    و  ٤                                                                           التعلـيم اجملـاين قبل املدرسي لكافة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             

   :        التالية

  ؛ "        املختبئون "                                                                      عدم توافر سبل التعليم لألطفال ممن ليس لديهم تصريح باإلقامة، وخباصة األطفال   ) أ ( 

   .                                            وجود تفاوت كبري يف النتائج بني األقاليم املختلفة  ) ب ( 
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  :                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لضمان ما يلي -  ٦٢

                                                                                 األطفال حبق التعليم، مبـن فيهم األطفـال الذين ليس لديهـم تصريح باإلقامـة                        متـتع مجـيع     ) أ ( 
  ؛ "               األطفال املختبئون " و

                                                           القضاء على التفاوت يف النتائج واالختالفات بني املدارس واألقاليم؛  ) ب ( 

  .                                                  إتاحة التدريب املهين ودعم االنتقال من املدرسة إىل العمل  ) ج ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                طفال غري املصحوبني  األ

                                                                                                        تالحـظ اللجـنة جهـود الدولة الطرف الرامية إىل معاجلة حالة القصر غري املصحوبني وحتسني نوعية استقبال               -  ٦٣
  :                                    غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي  .                                            األطفال من ملتمسي اللجوء وإجراء املقابالت معهم

                                              ت أثرهم الوحدات اخلاصة التابعة جمللس اهلجرة                                                           العـدد املـرتفع لألطفـال غري املصحوبني الذين فقد           ) أ ( 
                                                  السويدي واملعنية باألطفال ممن ليس لديهم من يتكفل هبم؛

                        ً                                                                       فترة التجهيز الطويلة جداً اليت تستغرقها إجراءات طلب اللجوء، وهو ما خيلف نتائج سلبية على الصحة       ) ب ( 
  .             العقلية للطفل

  :                                         يف هذا اجملال، وال سيما لتحقيق األهداف التالية                                       توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها  -  ٦٤

                                                                           ضمان اتباع هنج منسق جلمع املعلومات واإلحصاءات، لتكون االستجابة يف حجم االحتياجات؛  ) أ ( 

                                                                                             زيادة التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة، وال سيما الشرطة واخلدمات االجتماعية وجملس اهلجرة               ) ب ( 
                                                  على حنو فعال ويف الوقت املناسب يف حالة اختفاء األطفال؛                         السويدي، يف سبيل االستجابة 

                                ساعة من وصول كل طفل غري مصحوب؛  ٢٤                             النظر يف تعيني وصي مؤقت يف غضون   ) ج ( 

                                                                                            مواصـلة وتعزيـز تدريب املوظفني الفنيني العاملني مع األطفال وألجلهم فيما يتعلق حبقوق هؤالء             ) د ( 
        األطفال؛

                                                                     األطفال لتحديد مركز الالجئ، تراعي وضع الطفل، وال سيما عن طريق                                   اختـاذ إجراءات خاصة ب            ) ه ( 
                                                                                                     إعطـاء األولويـة للطلبات املتعلقة باألطفال والنظر يف أشكال االضطهاد اليت تستهدف األطفال على وجه التحديد     

  .    ١٩٥١                                                                             لدى تقييم طلبات األطفال من ملتمسي اللجوء مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 
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          مشل األسر  مجع

                                                                                                                تعـرب اللجـنة عـن قلقها إزاء الطول املفرط للفترة اليت تستغرقها إجراءات مجع مشل األسر بالنسبة لالجئني                    -  ٦٥
  .         املعترف هبم

                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة لضمان معاجلة إجراءات مجع مشل األسر اخلاصة                  -  ٦٦
  .                        ة وعادلة وإنسانية وسريعة                              بالالجئني املعترف هبم بطريقة إجيابي

                               االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

                                                                                                             تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف، عقب املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري                -  ٦٧
                       نسي وسوء املعاملة، مت                                                      ، خطة عمل وطنية حلماية األطفال من االعتداء اجل            ١٩٩٦                                     لألطفـال املعقود يف ستكهومل يف عام        

                                 كما ترحب باإلجراءات املقترحة إلعادة   .                                                      ألغراض املؤمتر العاملي الثاين املعقود يف يوكوهاما باليابان    ٢٠٠١             حتديثها يف عام 
                                                                                                                             الـنظر يف القـانون اجلنائي فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية، وهي اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي يف حالة اعتمادها، إىل                     

  :                                       ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  .                             محاية األطفال من االستغالل اجلنسي      تعزيز 

                                                                                               تورط مواطنني سويديني يف حاالت االجتار باألطفال وبغاء األطفال وما يتصل بذلك من مسائل، وهي                 ) أ ( 
                           حاالت حتدث يف السويد وخارجها؛

                                      عتداء اجلنسي نتيجة االتصاالت عرب اإلنترنت؛                                                التقارير الواردة عن حاالت األطفال الذين يتعرضون لال  ) ب ( 

                                            ً                        ً                              ضـعف احلماية اليت يوفرها التشريع السويدي، جزئياً بسبب تعريف الطفل تعريفاً غري موضوعي وغري                 ) ج ( 
   .                                                                  كامل مبوجب قانون العقوبات فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اخلليعة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٦٨

                                                                                             زيـز تدابـري احلماية لصاحل األطفال الذين يستخدمون اإلنترنت، وبرامج توعية األطفال بشأن                تع  ) أ ( 
                                                   ً                                                               اجلوانـب السـلبية لإلنترنـت، مبـا يف ذلك عن طريق العمل جنباً إىل جنب مع القائمني بتوفري اخلدمات واآلباء                     

         واملدرسني؛

                                        ي لألطفال واالجتار هبم، والوقاية منها،                                                               تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من حاالت االستغالل اجلنس          ) ب ( 
                                                                                                         مبـا يف ذلـك عن طريق توعية العاملني املهنيني واجلمهور العام مبشاكل االعتداء اجلنسي على األطفال واالجتار هبم،          

                                                    وذلك من خالل التثقيف، واحلمالت اليت تنظمها وسائط اإلعالم؛

                                          خدام األطفال يف إنتاجها، مبا يف ذلك حبظر عرضها                                             تعزيز التشريع ملكافحة حيازة املواد اخلليعة واست  ) ج ( 
                                                                                                                  عـلى شبكة اإلنترنت من جانب القائمني بتوفري هذه اخلدمات، وبإعادة النظر يف تعريف الطفل يف قانون العقوبات                  

      ً  عاماً؛  ١٨                                                               ً      ً         ً     فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اخلليعة وحتديد سن قانونية حتديداً واضحاً وموضوعياً عند 
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                                                                                             تعزيـز التشـريع الـذي جييز حماكمة املواطنني السويديني املتورطني يف قضايا االستغالل اجلنسي                 ) د ( 
                                                                                                               لألطفال يف اخلارج، مبا يف ذلك عن طريق حظر إعادة إصدار جوازات سفر لألشخاص الذين يفرج عنهم مقابل دفع                   

       كفالة؛

                                          نسي واالجتار، مبا يف ذلك الوقاية، ومحاية                                                               زيادة احلماية اليت توفر لألطفال من ضحايا االستغالل اجل                ) ه ( 
                                                                                                             الشهود، وإعادة اإلدماج االجتماعي، واحلصول على الرعاية الصحية واملساعدة النفسية بشكل منسق، مبا يف ذلك               
                                                                                                                     عـن طريق تدعيم التعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي الذين مت                  

      ١٩٩٦                                                                                                  م يف املؤمترين العامليني األول والثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، املعقودين يف عام                      اعتماده
  .            على التوايل    ٢٠٠١     وعام 

            قضاء األحداث

                                                              بشأن الوساطة للتخفيف من اآلثار الضارة اليت تترتب على              ٢٠٠٢                                              ترحب اللجنة بالقانون الذي مت سنه يف عام          -  ٦٩
                                                               إلدراج الرعاية أثناء االحتجاز وخدمة الشباب املسخرة لصاحل             ١٩٩٩                                ائية، وباإلجراء املتخذ يف عام                         ارتكـاب أفعال جن   

                                                                                غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص أعداد املدعني العامني والقضاة املتخصصني              .                                  اجملـتمع كعقوبات للمجرمني الشباب    
   .                            ملعاجلة القضايا اليت هتم األطفال

                                                                                    ة الطرف باستعراض تشريعاهتا وسياساهتا وميزانياهتا لضمان التنفيذ الكامل للمعايري                                 توصـي اللجـنة الدول     -  ٧٠
     من  ٢              من الفقرة   ̀  ٧̀     و ̀  ٤̀        إىل   ̀  ٢̀                    والفقرات الفرعية     )  ب (  ٣٧                                                   املـتعلقة بقضاء األحداث، وال سيما أحكام املادة         

  ،  )          قواعد بيجني (               ون قضاء األحداث                                                                 من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤ  ٤٠       املادة  
                                       وقواعد األمم املتحدة النموذجية حلماية       )                         مبادئ الرياض التوجيهية   (                                               واملـبادئ التوجيهـية ملـنع جـنوح األحداث          

                                                                                                       األحداث اجملردين من حريتهم ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وذلك يف ضوء 
        ويف هذا    .     ١٩٩٥                                                                              لعامـة حول موضوع إدارة شؤون قضاء األحداث، الذي نظمته اللجنة يف عام                                 يـوم املناقشـة ا    

  :                                                      الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد مبا يلي

                                                                          ضمان التدريب املناسب للمدعني العامني والقضاة الذين يتعاملون مع قضايا األطفال؛  ) أ ( 

                                                          حدها هي من تقرر التدابري العقابية، مع مراعاة األصول                                                 ضـمان أن تكـون السلطات القضائية و         ) ب ( 
                                                    القانونية املعمول هبا وتقدمي املساعدة القانونية الالزمة؛

َ     ً                                                      تعزيـز الـتدابري الوقائـية، كأن ُيدَعَم مثالً دور األسر واجملتمعات احمللية، يف سبيل املساعدة على         ) ج (   َ   ُ                            
   .                     من قبيل اجلنوح واجلرمية                                           استئصال األوضاع االجتماعية اليت تفضي إىل مشكالت 
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  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٨

                                                                                                          ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال                -  ٧١
      ً                   قريباً على الربوتوكول                                                                         كما ترحب مبا أشارت إليه الدولة الطرف من نية تتجه حنو التصديق             .                         يف الـنـزاعات املسـلحة    

  .                                                                             االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٧٢

                                                                                           أن تصـدق عـلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف               ) أ ( 
        اخلليعة؛                البغاء ويف املواد 

                                                                                            أن تقدم تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال             ) ب ( 
  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٢٠                                              يف النـزاعات املسلحة، يف املوعد احملدد لذلك، أال وهو 

  املتابعة والنشر-٩

        املتابعة

                                     ً     ً               ناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً، مبا يف                                                               توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري امل         -  ٧٣
                                                                                                                   ذلك بإحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان رئاسة الوزراء أو أية هيئة مماثلة، وإىل الربملان، وحكومات وبرملانات           

   .                                                                                     املقاطعات أو الواليات، كلما أمكن ذلك، للنظر فيها واختاذ إجراءات إضافية على النحو املناسب

      النشر

                                                                                                             توصي اللجنة كذلك بأن يتاح التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وما قدمته من ردود خطية وما يتصل                  -  ٧٤
                                                                      اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، وذلك من خالل شبكة اإلنترنت على             )               مالحظات ختامية  (                    بذلـك من توصيات     

                                             نظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات                                   ً         كي ما يطلع عليها اجلمهور عموماً وم        )        ال احلصر  (                 سـبيل املـثال     
    .                                                                    املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل-١٠

      ويشمل   .                من االتفاقية    ٤٤                                                               أسلوب لتقدمي التقارير يكون يف توافق تام مع أحكام املادة                                        تؤكـد اللجنة أمهية اتباع       - ٥ ٧
                                                               األطفال مبوجب االتفاقية، ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق                                                 اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه                  أحد اجلوانب 

                                                                       ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس             .                                                     الطفل كي تنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية        
                          وتدعو اللجنة الدولة الطرف   .                                          تقدر اللجنة أداء الدولة الطرف يف هذا الصدد                          ً              منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية، و

     حبلول   ) CRC/C/118               انظر الوثيقة    (         صحفة      ١٢٠                                                                          إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، الذي ينبغي أال يتجاوز عدد صفحاته            
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ١

 



CRC/C/146 
Page 19 

 ألبانيا: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٠٤    و     ١٠٠٣              يف جلسـتيها      ) CRC/C/11/Add.27 (ّ               ّويل أللبانـيا                                      نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األ        -  ٧٦
CRC/C/SR.1003 و    CRC/C/SR.1004 (      ١٠٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٢               املعقودتـني يف       

) CRC/C/SR.1025 (   املالحظات اخلتامّية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨          املعقودة يف ،          ّ               :  

ّ    مقد مة-ألف      

ّ               ترّحـب اللجنة بتقدمي التقرير األّويل للدولة الطرف، رغم تأخره، والذي اعّد              -  ٧٧                                     ّ                           ّ                                حسب املبادئ التوجيهية املعمول      
  .                                    هي تقدم معلومات حمدثة تستكمل التقرير و  ) CRC/C/Q/ALB/1 (                               بالردود اخلطية على قائمة املسائل                وترحب اللجنة     .   هبا

                                                                  املستوى الذي أرسلته الدولة الطرف وترحب باحلوار املفتوح وردود                                                              كما تالحظ اللجنة مع التقدير حضور الوفد الرفيع         
ّ               الفعل اإلجيابية على االقتراحات والتوصيات املقّدمة خالل املناقشة                                          .  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                                                        اليت مشلت جهات من بينها املنظمات غري احلكومية، يف                        على املشاركة         القائمة                   لعملية االستشارية                   ترحب اللجنة با   -  ٧٨
  .             إعداد التقرير

  :                                 وترحب اللجنة على وجه اخلصوص مبا يلي -  ٧٩

  ؛    ٢٠٠٣    عام   )     ٩٠٦٢      ُ                     الذي أُقر مبقتضى القانون رقم  (                   اعتماد قانون األسرة   ) أ ( 

                                                             للجنة مشتركة بني الوزارات تعىن حبقوق الطفل، وفريق خرباء مشترك      ٢٠٠٤        عام    ء                  إنشاء جملس الوزرا    ) ب ( 
                         بني الوزراء لتيسري أعماهلا؛

ّ                 ، بشأن احلّد األدىن لسّن االستخدام يف عام    ١٣٨                                                      التصـديق عـلى اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم          ) ج (           ّ          
  ؛    ٢٠٠١        يف عام                                                         حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها       بشأن    ١٨٢                ، واالتفاقية رقم     ١٩٩٨

            على املستوى                    اون خبصوص التبين                             بشأن محاية األطفال والتع         ١٩٩٣      لعام                 اتفاقية الهاي                   التصـديق على      ) د ( 
  .    ٢٠٠٠             الدويل، يف عام 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                                                                                             تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطرية تفرضها املرحلة                -  ٨٠
                                                       هجرة األدمغة اليت حترم البلد من الشباب النشيطني الذين هي يف                                                        االنتقالـية، مبا يف ذلك ارتفاع معدالت البطالة والفقر، و    
  .                                                   حاجة إليهم، وهي عوامل يؤثر مجيعها على تنفيذ االتفاقية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                 التشريع والتنفيذ

ّ                                                          ترّحب اللجنة بعملية إصالح القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان          -  ٨١        غري أن    .                                      بصفة عامة، وحبقوق الطفل بصفة خاصة       
       يف إطار   )        القانون (                                                                                                    اللجـنة قلقة إزاء الصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف التعامل مع القانون العريف والقواعد العرفية     

  .                                                جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة

                                                    تشريعات ذات الصلة، واختاذ مجيع التدابري الضرورية                                                         حتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصالح ال         -  ٨٢
      وبناء               إصالح القضاء                                                                                                  لضـمان تنفـيذ مجـيع التشريعات املتصلة باالتفاقية يف مجيع أرجاء البلد، مع مراعاة ضرورة                 

  .                                                                االحتياجات يف جمال التدريب، وآليات الرصد، وتوفري املوارد الكافية لذلك                   القدرات، مبا يف ذلك

        التنسيق

                                                                                                              اللجـنة، إذ حتيط اللجنة علما بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات تعىن حبقوق الطفل وتتوىل باإلشراف على                    إن -  ٨٣
                                                                                 ً     ً                              أنشـطة الدولـة الطرف فيما خيص تنفيذ االتفاقية، وتنسيق هذه األنشطة ورصدها، تالحظ أن عدداً كبرياً من اجلهات                   

          شتركة بني    امل                                       وتشعر اللجنة بالقلق ألن هذه اهليئة         .     احمللي                                                                 الفاعلـة تشـارك يف تنفـيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين و           
  .                                                                                    الوزارات قد ال تكون مزودة مبوظفني أكفاء، أو مبوارد بشرية أو مالية تكفي لتحقيق هذه األهداف

                                                     لتنفيذ االتفاقية فيما بني الوزارات، والسلطات احمللية                     التنسيق الفعال                                      حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان      -  ٨٤
ـ                وينبغي تزويد    .                                                                                             لي املنظمات غري احلكومية، وغري ذلك من اجلهات صاحبة الشأن اليت تشارك يف تنفيذ االتفاقية                   وممث

   .                                           ً                                   اللجنة املشتركة بني الوزارات اليت أنشئت حديثاً بالوسائل املالئمة لكي تعمل بشكل فعال

                           ولياهتا يف هذا الصدد وأن تويل                                                                         وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح أمهية دور السلطات احمللية ومسؤ          -  ٨٥
  .                                                                                              االهتمام للتقليل من حدوث أي تضارب أو متييز يف التمتع باحلقوق اليت متنحها االتفاقية يف خمتلف أرجاء البلد

                  خطة العمل الوطنية

   شد                       ، الرامية إىل دعم أ        ٢٠٠٥-    ٢٠٠١                                                                              ترحـب اللجنة باملوافقة على االستراتيجية الوطنية املعنية باألطفال للفترة            -  ٨٦
                 ً      ً                                                                             فئات األطفال هتميشاً وضعفاً، واخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، واجلهود األخرى املبذولة على الصعيد 

                                                                                                                        إال أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توفري اهلياكل واملوارد املالية والبشرية الضرورية اليت تسمح بتطبيق اخلطط الوطنية                   .      الوطين
                                                                                                       كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء النهج اجملزأ الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي قد يكون تنسيقه                 .                      وتنفـيذ اجلهود األخرى   

  .    ً              ً                   صعباً، مما حيدث تداخالً وثغرات يف بعض اجملاالت

                                         ا لالستراتيجية الوطنية املعنية باألطفال                  املقرر إجراؤه        راجعة    امل                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن          -  ٨٧
                                                                                            ستشمل مجيع جماالت االتفاقية، وأن تكفل توفري املوارد املالية والبشرية لتنفيذها، وتضمن                 ٢٠١٠-    ٢٠٠٦          للفـترة   
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       قبل      ٢٠٠٥-    ٢٠٠١                                                                كما توصي اللجنة بإجراء تقييم االستراتيجية الوطنية للفترة           .                                إنشـاء آليات الرصد والتنسيق    
    كما   .                             احلكومية وممثلي احلكومة احملليني                                               وينبغي أن تشمل هذه العملية األطفال واملنظمات غري    .                       الـبدء يف مراجعـتها    

                                                                                                                  ترحـب اللجنة بوضع خطط تستهدف تعزيز اجملاالت اليت حتتاج إىل املزيد من التركيز يف االستراتيجية الوطنية، مثل                  
   .                                                                                                   االجتار، وتشغيل األطفال، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ولكن ينبغي إدماجها يف االستراتيجية الوطنية الشاملة

                ّ كل الرصد املستقلّة   هيا

                               ، وبالقسم الفرعي املعين حبقوق         ٢٠٠٠                                                                       ترحـب اللجنة باملعلومات املتعلقة بإنشاء مكتب حمامي الشعب يف عام             -  ٨٨
                                                                    وتالحظ اللجنة وجود خطط لتوسيع أنشطة هذا القسم الفرعي وإضفاء            .                                              الطفل الذي أنشئ مؤخرا يف إطار هذا املكتب       

                                                                               نة تشعر بالقلق ألن مستوى وعي األطفال والكبار على حد سواء باخلدمات اليت                         إال أن اللج    .                           الطـابع اإلقلـيمي عليها    
  .                                    ً يقدمها مكتب حمامي الشعب قد يكون حمدوداً

                                                                                                توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود القسم الفرعي اجلديد ملكتب حمامي الشعب باملوارد البشرية واملالية    -  ٨٩
                                                         يم محالت التوعية، والسماح بتلقي شكاوى األطفال، وتقدمي                                                              الكافـية لكـي يعمـل بشكل كامل، مبا يف ذلك تنظ           

                    تعليقها العام رقم                                     ويف هذا السياق، تشري اللجنة إىل       .                                                              الـتقارير عـن الـتطورات اجلاريـة يف تنفيذ حقوق الطفل           
                                       ّ                                                            الـذي يتـناول دور املؤسسـات الوطنـية املستقلّة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها                  )     ٢٠٠٢ ( ٢
) CRC/GC/2002/2.(   

            ختصيص املوارد

                                                                                                         ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة عن خمصصات امليزانية لألطفال يف خمتلف أبواب امليزانية الوطنية، إال أهنا تأسف          -  ٩٠
    ...                 إىل أقصى حدود     "                               توفر الدولة الطرف الوسائل،          بأن                                                                      لعـدم اختاذ قرار هنائي بشأن ميزانية تتناسب مع الطلب القاضي            

  .                                                                                         ً                  ، ويساور اللجنة قلق إزاء خمصصات امليزانية اليت قد تكون غري كافية، خاصة يف بعض أقل األقاليم منواً                  " ة               املـوارد املتاح  
                                                                        ُ                                                   كمـا يساور اللجنة قلق لعدم وجود ميزانيات خمصصة للخطط الوطنية املعتمدة، وملا ُيذكر عن انتشار الفساد الذي يؤثر                   

  .                                                          ً يد من اجملاالت، مما يؤثر بصورة غري متناسبة على أكثر األطفال ضعفاً                                             على االستفادة الكاملة من الوسائل املتاحة يف العد

      من   ٤                                                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراجعة خمصصات امليزانية، وإيالء عناية خاصة لتنفيذ أحكام املادة                 -  ٩١
        قتصادية                ً     ً                                                                                    االتفاقـية تنفـيذاً كـامالً، وذلـك مبـنح األولوية يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال حقوق الطفل اال                  

    ...                 إىل أقصى حدود     "                                                                        ً                      واالجتماعـية والثقافـية، وال سيما األطفال الذين ينتمون إىل فئات حمرومة اقتصادياً وذلك               
                                                                                                  كما أن اللجنة حتث الدولة الطرف على تعزيز جهودها املبذولة من أجل مكافحة الفساد والقضاء                  ".                 املـوارد املتاحة  

   .     عليه

            مجع البيانات

                     إال أن اللجنة تؤكد      .                                                                     وبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف مجع البيانات املتعلقة باألطفال                             تالحـظ اللجنة الصع    -  ٩٢
ّ                                             على أن ملثل هذه البيانات أمهّية حامسة يف رصد وتقييم التقّدم احملرز ويف تقييم آثار السياسات املتصلة باألطفال                          ّ                          .  
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                                  لوضع نظام شامل جلمع البيانات تتضمن                                                               حتث اللجنة الدولة الطرف على تفويض املعهد الوطين لإلحصاءات          -  ٩٣
    ١٨                                                            وينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم   .                                   مجيع اجملاالت اليت تدخل يف نطاق االتفاقية

        ويف هذا    .                                                     ً               ً        ً                             سـنة، مـع التركـيز بشكل خاص على أولئك األطفال األكثر ضعفاً، وأن يتيح حتليالً تفصيلياً للبيانات                 
   ).         اليونيسيف (                                                                     اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة            الصدد، توصي

             نشر االتفاقية /       التدريب

          ومع ذلك،    .                                                                                                            ترحـب اللجـنة بإتاحة االتفاقية باللغة األلبانية ولغة الروما واللغات اليونانية واملقدونية والصربية              -  ٩٤
                                                                         فة ومفهومة بالقدر الكايف يف مجيع أرجاء البلد مبا يف ذلك بني األطفال                                                              تالحـظ اللجـنة أن االتفاقية قد ال تكون معرو         

   .                                                                             أنفسهم، والوالدين واملهنيني العاملني مع األطفال وألجلهم على الصعيدين املركزي واحمللي

  .  ةُ   ِّ                                                                                                     ُتشـجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها للتعريف باالتفاقية وإلتاحتها باللغات املالئم              -  ٩٥
                                                  أو التوعية بشان حقوق الطفل لألطفال والوالدين        /                                                                كما حتث الدولة الطرف على توفري التثقيف والتدريب املنتظمني و         

                                            ّ                                                                        والفـئات املهنـية الـيت تعمل مع الطفل وألجله، وال سّيما موظفي إنفاذ القانون والربملانيني، والقضاة، واحملامني،                  
ّ         والعاملني يف جمال الصّحة، والعّمال االجتم         ّ    .                                                        اعيني واملعلمني، ومديري املدارس وغريهم من اجلهات، حسب االقتضاء                  

  تعريف الطفل-٢

                                              سنة بالنسبة جلميع األطفال وأن التمييز الذي      ١٨                                                                ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن سن الزواج أصبح اآلن            -  ٩٦
                                         وح بالنسبة لوضع األطفال الذين تتراوح                                     غري أن اللجنة تالحظ عدم الوض       .                                  ُ             كـان موجـودا يف القوانني السابقة قد أُلغي        

                  ، ويساور اللجنة    )                                                                مثال يف جماالت االعتداء اجلنسي أو االستغالل اجلنسي، وقضاء األحداث          (        سنة     ١٨    و   ١٤             أعمارهم بني   
  .                              ُ                                                    قلق ألن األطفال يف هذه السن قد ال ُيمنحون احلماية اخلاصة أو حقوقهم اليت تنص عليها االتفاقية

                                                                                     لة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتوضيح تعريف الطفل يف ألبانيا، ومبراجعة                                  توصـي اللجـنة الدو     -  ٩٧
   .           ً                      سنة، وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية  ١٨                                                           التشريع املوجود حبيث يضمن احلماية الضرورية جلميع األطفال دون سن 

  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                              ت على التشريعات واليت تنص على املساواة يف احلقوق بالنسبة                                                        ترحـب اللجـنة بالتعديالت الكثرية اليت أدخل        -  ٩٨
         ومع ذلك،   .                                                                                                    جلمـيع األطفال، مبا يف ذلك املساواة يف حقوق األطفال يف اإلرث دون متييز يستند إىل وضعهم عند الوالدة             

                          لروما، واألطفال املعوقون،                                                                                                           تشـعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز، ال سيما بالنسبة لألقليات العرقية، مبن فيهم أطفال ا               
              وتأسف اللجنة    .                                                                                                         واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية، الذين تقل فرص الكثري منهم يف احلصول على الدعم واحلماية               

                                                                                                                      لعدم وجود معلومات بشأن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة هذه األشكال من التمييز يف حني تالحظ البيانات                   
                        كما تأسف اللجنة لعدم      .                  ً                                                               أن هذا ناتج أساساً عن العقليات واملواقف ال عن عدم وجود تشريعات ذات صلة                           الـيت تفيد ب   

  .                                               وجود معلومات بصورة عامة بشأن التمييز ضد الفتيات
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                                                لوضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل مكافحة خمتلف                              اختاذ إجراءات متضافرة    ّ                                حتـثّ اللجنة الدولة الطرف على        -  ٩٩
  ،                   ملكافحة التمييز         شامل      تشريع                              اجعة التشريع القائم، ووضع                                  وينبغي أن يتضمن ذلك مر      .    لبلد                        أشـكال التميـيز يف ا     

                                                                                                        وتنظـيم محـالت تثقيفـية للتصدي للتمييز ضد مجاعة الروما وغريها من األقليات، والتمييز القائم على أسس مثل       
  .                                            اإلعاقة أو اجلنس أو املركز عند الوالدة أو غري ذلك

                                                                                 لدولة الطرف تضمني التقرير الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج                                  تطلـب اللجـنة إىل ا      و -   ١٠٠
                                                                                                                       املتصـلة باتفاقية حقوق الطفل واليت نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي                 

              ، مع مراعاة       ٢٠٠١                ، املعقود عام                                                                                  ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
  .                    ، بشأن أهداف التعليم )    ٢٠٠١ ( ١                       تعليق اللجنة العام رقم 

                  مصاحل الطفل الفضلى

  .                                                                                                           تالحـظ اللجنة التقدم الذي أفادت به الدولة الطرف يف تقريرها يف إيالء اهتمام أساسي ملصاحل الطفل الفضلى             -   ١٠١
                                                                 هو أمر يقرره الكبار وحدهم على ما يبدو وال ينطوي إال على              "    ضلى          املصاحل الف  "                                         غري أن اللجنة تأسف ألن حتديد ما ميثل         

   .                                                                               مشاورات حمدودة مع األطفال حىت عندما يسمح هلم وضعهم بإبداء آرائهم والتعبري عن مصاحلهم

                                                                                                           توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لكي تضمن فهم املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى                  -   ١٠٢
             ّ                                                                                           ما ينبغي يف كلّ األحكام القانونية، والقرارات القضائية واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت                          مـراعاته ك   و

  .             تؤثر يف األطفال

                           احلق يف احلياة والبقاء والنمو

   ص                                                                                                           ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف واليت تتعلق بالتشريع الذي حيمي حق مجيع األشخا                -   ١٠٣
                                                                                                                 غـري أن اللجـنة تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسة األخذ بالثأر واالنتقام، اليت بدأت تظهر من جديد خالل فترة                      .       حلـياة     يف ا 

                        ويساور اللجنة قلق ألن      .  ُ         أُبلغ عنها      اليت    )                 العدوات الدموية  (                                    القتل بدافع احلفاظ على الشرف           حاالت                     التسـعينات، وإزاء    
  .                                    ت مل تساعد على القضاء على هذه الظواهر                                       اجلهود املبذولة من أجل مكافحة هذه املمارسا

                                                                                          ً                    حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة ممارسة القتل من أجل االنتقام، فضالً عن                  -   ١٠٤
  .                                            ممارسات أخرى تنطوي على تأثري مدمر على منو الطفل

                  احترام آراء الطفل

                كما تالحظ أنه،     .                                          جيع مشاركة األطفال داخل األسرة واملدرسة                                                  تالحـظ اللجـنة اجلهود املبذولة يف سبيل تش         -   ١٠٥
                                         سنة أن يدلوا بشهادهتم أمام احملكمة،         ١٦                                                           من قانون اإلجراءات املدنية، جيوز لألطفال الذي بلغوا             ٣٥٦                    استنادا إىل املادة    

                      سنة فيما يتعلق حباالت   ١٤                                                     سنوات يف قرارات احلضانة، والتبين وما إىل ذلك، أو         ١٠                                       وأنه جيوز التماس رأي الطفل البالغ       
  .                                                              إال أن اللجنة قلقة لعدم مراعاة آراء األطفال إطالقا قبل سن العاشرة  .       اجلنسية
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ّ                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وتيّسر احترام آراء األطفال وتضمن إشراكهم يف مجيع املسائل اليت                 -   ١٠٦                                      
ّ        ّ                                           متّسهم يف كلّ جماالت اجملتمع، داخل األسرة ويف املدرسة                                                                  وغريها من املؤسسات، ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية،        

ّ                                                                             كما تشّجع الدولة الطرف على توفري املعلومات التثقيفية لآلباء، واملعلمني، ومدراء             .                من االتفاقية    ١٢    ً            وفقـاً للمادة           
          ل عام هبدف                                                                                         املـدارس، واملوظفني اإلداريني احلكوميني، وموظفي اهليئة القضائية، ولألطفال أنفسهم، وللمجتمع بشك   

                                                                                                                    خلـق وتشجيع بيئة ميكن فيها لألطفال، مبن فيهم األطفال دون العاشرة، أن يعربوا حبرية عن آرائهم، وتؤخذ فيها                   
  .                آراؤهم يف االعتبار

                                                 ميكنهم من خالله احلصول على املساعدة أو التعبري عن                            خط هاتفي ملساعدة األطفال                             وترحـب اللجـنة بوجود       -   ١٠٧
  .                              البشرية واملالية حمدودة للغاية      ذا اخلط ه       موارد                     إال أن اللجنة قلقة ألن   .  ى                      شواغلهم أو تقدمي الشكاو

                       هذا اخلط، وذلك من                 زيادة تطوير                 الرامية إىل                                                             توصـي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي الدعم الكامل للجهود         -   ١٠٨
                كما توصي اللجنة   .    يوم                                                                              خالل مجلة أمور، منها إنشاء رقم جماين على الصعيد الوطين ميكن االتصال به طوال ساعات ال 

                                                                                                                بدعـم هـذا اخلـط لكي يتسىن من خاللـه توفري املشورة واإلنقاذ والتدخل عند الضرورة، أو تنظيم ذلك داخل                    
  .              اخلدمات املوجودة

  احلقوق املدنية واحلريات-٤

              تسجيل املواليد

  .                   يوما من والدته     ٣٠         غضون                                                                                    تالحظ اللجنة اجلهود اهلامة اليت بذلتها الدولة الطرف لكفالة تسجيل كل طفل يف             -   ١٠٩
  .                                                                                           ومع ذلك يبدو أن األشخاص الذين ال يتقدمون بطلبات التسجيل يف غضون هذه املهلة يواجهون مصاعب إضافية

                                                                                                           توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز تسجيل مجيع األطفال، مبا يف ذلك بتسهيل                   -   ١١٠
ّ                 ً       اهتمام خاّص ألشد الفئات ضعفاً                                          التسجيل املتأخر عند الضرورة، وإيالء                                               ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن         .           

             ومصاحل الطفل    )  ٢       املادة   (                   ً     ً                                           من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك يف ضوء مبدأي عدم التمييز             ٧                           تضمن تنفيذ أحكام املادة     
                              ذلك ينبغي أن تكفل إمكانية               ويف غضون     .                                                         ، مبا يف ذلك حق الطفل يف معرفة والديه، قدر اإلمكان           ) ٣       املادة   (        الفضلى  

                                                                                                     احلصول الفوري على اخلدمات األساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، لألطفال الذين مل يسجلوا عند الوالدة، بينما    
  .                         جيري اإلعداد املالئم لتسجيلهم

            حرية التعبري

                       ود فراغ يف التشريعات                                        من الدستور، إال أهنا تعترف بوج        ٢٢                                                  ترحـب اللجنة بضمان حرية التعبري مبوجب املادة          -   ١١١
                 ً     وتعرب اللجنة أيضاً عن    .                                                                                               القانونية بشأن السبل العملية إلعمال حق األطفال هذا، كما الحظت الدولة الطرف يف تقريرها             

                                                                       ّ                                            قلقهـا ألن املواقف السائدة ضمن األسرة واملدرسة وغريها من املؤسسات ويف اجملتمع ككلّ ال تساعد على التمتع بتلك                   
  .     احلقوق
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                                                                                                      للجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك الوسائل القانونية، إلنفاذ املادة                        تشـجع ا   -   ١١٢
  .                                                              بصورة كاملة، واختاذ تدابري لتعزيز وضمان حق الطفل يف حرية التعبري  ١٣

                   احلصول على املعلومات

                                  ولكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود                                                                       ترحب اللجنة بتحسني إمكانية حصول األطفال على تكنولوجيا املعلومات،         -   ١١٣
                                                                                                                        نظام فعال حيمي األطفال من املعلومات الضارة، مبا يف ذلك برامج التلفزيون، واملواد املطبوعة وغريها من وسائط اإلعالم                  
                                                                                                                           اليت تتضمن، يف ما تتضمنه، العنف والتمييز العنصري واملواد اإلباحية، كما تعرب عن قلقها إزاء إمكانية حصول األطفال                  

  .             على هذه املواد

ّ                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بسّن تشريع خاص ووضع مبادئ توجيهية مالئمة حتمي األطفال من املعلومات                -   ١١٤                            
                                                        كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبار           .                          على املعلومات املناسبة                   حصوهلم الكامل                   الضارة، مع ضمان  

               ، الفقرات من   CRC/C/57      انظر     " (                    الطفل ووسائط اإلعالم   "                 ا العامة بشأن                                              توصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشته     
  ؛ )   ٢٥٧     إىل    ٢٤٢

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

            ظر التعذيب   ح                                                                      من الدستور واألحكام العامة من القانون اجلنائي، اليت تنص على              ٢٥                           تالحـظ اللجـنة املـادة        -   ١١٥
                                                                              غري أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عملية ذات صلة يف التقرير، وتعرب عن قلقها     .          املهينة                     ملـة أو العقوبـة     ا  ملع  وا

                                                                                        ِ                             بشـأن ادعاءات تفيد بسوء املعاملة واستعمال القوة بصورة غري الئقة، خاصة يف حق األطفال، وذلك من ِقبل املوظفني                   
                     اليت يعيش فيها األطفال                                ويف السجون وغريها من املؤسسات             احملاكمة،       قبل                                          احلكوميني ورجال الشرطة يف مراكز االحتجاز     

                                                                                                كمـا أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم قيام هيئة مستقلة بالتحقيق على وجه السرعة يف هذه                  .                           يف ظـل رعايـة الدولـة      
  .        االدعاءات

                             الضرورية والفعالة للحيلولة                                                    من االتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري  )  أ (  ٣٧            يف ضوء املادة  و -   ١١٦
                                                                                                                   دون وقـوع حـاالت سـوء معاملة األطفال الذين يعيشون يف ظل رعاية الدولة، ومنع حدوثها، مبا يف ذلك اتباع                     

      ّ                                                                              كما حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لضمان وضع نظام فعال               .                   ملنع العنف املؤسسي              استراتيجية  
                            هلذه األعمال بشكل مناسب           التصدي       وتضمن              سوء معاملة،                              أن األفعال اليت تنطوي على                                من أجل تقدمي الشكاوى بش    

  .                                                           من خالل القضاء وذلك بغية جتنب إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب

َ                      البيئة األ س رية والرعاية البديلة-٥  ُ           

            مجع مشل األسرة

  ،  ٢       املواد   (   ً                                      ئماً بطريقة تتماشى مع املبادئ العامة                                                                      تشعر اللجنة بقلق ألن إجراءات مجع مشل األسرة قد ال تعاجل دا            -   ١١٧
   .              من االتفاقية  ١٠               وخاصة مع املادة   )   ١٢   ، و ٦   ، و ٣ و
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                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التعامل مع إجراءات مجع مشل األسر                 -   ١١٨
               ً                                  دولة الطرف أيضاً على اختاذ التدابري اليت تكفل                                       ويف هذا الصدد، حتث اللجنة ال       .                                     بطـريقة إجيابـية وإنسانية وسريعة     

        لعام      ٩٠٩٨              القانون رقم    (                        اللجوء ومجع مشل أسرهم                                                     ُ                  فعالية تطبيق القانون املتعلق بإدماج األشخاص الذين ُمنحوا حق          
  .                            وسن اللوائح التنفيذية الالزمة  )     ٢٠٠٣

                                األطفال احملرومون من بيئتهم األسرية

   حنو              ، واالنتقال                               إىل إخراج األطفال من املؤسسات                              دمات االجتماعية الرامية                                        ترحـب اللجـنة بـربامج تنمية اخل        -   ١١٩
               ومع ذلك ال تزال   .                                                     هبدف حتسني املستويات املعيشية اليت تؤدي إىل إعادة اإلدماج                 واخلدمات اجملتمعية                    اخلدمات الالمركزية   

                               أو قيام والديهم بإيداعهم يف                                                                                                 اللجـنة تشـعر بـالقلق إزاء إمكانـية فصل األطفال عن أسرهم بسبب حالتهم الصحية،                 
ُ                    مؤسسات بسبب ُعسر أحواهلم االقتصادية             .  

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٢٠

ُ                                                                      اختاذ تدابري فعالة لتعزيز دعم اُألسر لتمكينها من رعاية أطفاهلا داخل املرتل وذلك من خالل وضع                  ) أ (                               
                                  سياسة شاملة لألسرة تركز على الطفل؛

                                                                           والدعم االجتماعيني املقدمني إىل األسر من خالل املشورة والتعليم هبدف إقامة                           حتسـني املساعدة      ) ب ( 
                               عالقات إجيابية بني الطفل ووالديه؛

                                                                                                    تعزيز اجلهود املبذولة من أجل إخراج األطفال من املؤسسات مع إجياد هياكل موازية لتوفري املتابعة                 ) ج ( 
                                        الذين يغادرون مؤسسات الرعاية يف اجملتمع؛                                               والدعم واخلدمات املناسبة لضمان إعادة إدماج األطفال

                                             ً                                                 وضـع إجراءات تضمن أن يكون األطفال املقيمون حالياً يف مؤسسات جيري إغالقها على بينة مبا                  ) د ( 
  .                                                           ً                                   حيدث، ومتكنهم من املشاركة يف حتديد املكان الذي سيودعون فيه مستقبالً، واحتفاظهم حبقهم يف احلماية االجتماعية

        التبنـي

ـ  -   ١٢١                                    بشأن محاية األطفال والتعاون خبصوص           ١٩٩٣      لعام        الهاي                                                  ب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية             ترح
           إال أهنا ال     .                                                             ً                                                 على املستوى الدويل، وبإنشاء اللجنة األلبانية املعنية بالتبين، فضالً عن األولوية اليت توىل للحلول الداخلية                     التبين  

                                                                                حتدث على املستوى الدويل، رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة هذه                                                       تزال تشعر بالقلق إزاء حاالت التبين اليت      
                                                                أو هيئات معترف هبا وإمنا من خالل قنوات فردية، مبا يف ذلك                          السلطات املختصة                                        املمارسـات الـيت ال تـتم عن طريق          

   ".     التبين "                       حاالت بيع األطفال من أجل 

  :     يلي                                      تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا -   ١٢٢

ّ                                              ضمان أنه جيري وضع برنامج حكومي، وسّن ما يلزم من صكوك فرعية تنظيمية إلنفاذ التشريع؛  ) أ (                                    
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                                                                                                   ضـمان إتاحة ما يكفي من املوارد البشرية وغريها من املوارد إلنفاذ ورصد التشريع بشكل فعال،                  ) ب ( 
                                     وتوفري التدريب املناسب للمهنيني املعنيني؛

                                                                          على املستوى الدويل بتوافق تام مع مبادئ وأحكام االتفاقية، ال سيما                                      ضـمان تناول حاالت التبين      ) ج ( 
                                                                 ، واقتصار التعاون يف هذا الصدد على البلدان اليت هي أطراف               ١٩٩٣                                    ، واتفاقية الهاي الصادرة يف عام         ٢١         املـادة   

  ؛    ١٩٩٣    ً                     أيضاً يف اتفاقية الهاي لعام 

                                        بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال          ١٩٨٠                                                   دراسة إمكانية التصديق على اتفاقية الهاي لعام          ) د ( 
                                                                                                                       عـلى الصعيد الدويل، واتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال                

  ؛    ١٩٩٦                                            املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال، لعام 

  .                                       ر الهاي للقانون الدويل اخلاص ومن اليونيسيف                                             النظر يف إمكانية التماس املساعدة التقنية من مؤمت    ) ه ( 

                        اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم

ّ                 ميثل واحدة من أكثر املشاكل اليت يعيشها اجملتمع األلباين حّدة على             "             سوء املعاملة  "                              تعرب اللجنة عن قلقلها ألن       -   ١٢٣                                                   
                 ً                             ملرتيل وإن كان شائعاً، كما هي احلال بالنسبة                            ُ َ ّ                   وتالحظ اللجنة انه ال ُيَبلّغ عن العنف ا         .                                   حنو ما أشارت إليه الدولة الطرف     

                                ّ                     كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلّة املوارد، مبا           .                                                                      ألشكال أخرى من إساءة املعاملة واالعتداء مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي          
  .                                    ً      ً                           يف ذلك نقص أعداد املوظفني املدربني تدريباً كافياً ملنع هذه التعديات ومكافحتها

  :                   الدولة الطرف مبا يلي            توصي اللجنة  -   ١٢٤

                                                                                                 إجراء دراسات شاملة عن العنف املرتيل، وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم وذلك لفهم أسباب هذه                ) أ ( 
                           املمارسات ونطاقها وطبيعتها؛

              وسوء املعاملة           والذهين،                                                                          تعزيـز جهودها من أجل منع ومكافحة مجيع أشكال العنف املرتيل البدين               ) ب ( 
                    واإلساءة داخل األسرة؛                                                      ختاذ تدابري ووضع سياسات لإلسهام يف تغيري املواقف إزاء العنف              ً     واالعتداء، فضالً عن ا

                                                                 التحقيق كما ينبغي يف حاالت العنف املرتيل، وحاالت إساءة معاملة                                 إنشاء نظام لإلحالة، و           ضـمان     ) ج ( 
                      ة، مع إيالء االهتمام                                                                                              األطفـال واالعتداء عليهم وذلك يف إطار إجراء قضائي مالئم هلم وبفرض عقوبات على اجلنا              

                                            الواجب حلماية حق الطفل يف حرمة حياته الشخصية؛

                                                                                   خدمات الدعم، مثل العمل على استرداد الضحايا لصحتهم النفسية وإعادة إدماجهم                       ضمان توفري     ) د ( 
  .                          االجتماعي ومنع وصمهم بالعار

                العقوبة البدنية

  . ً       ً                                        اً مشروعاً داخل األسرة، وال تزال تستعمل كأسلوب تأدييب                                                 يساور اللجنة القلق ألن العقوبة البدنية ما زالت أمر -   ١٢٥
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    كما   .   ّ                              ّ               ً                                                    حتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن حتظّر صراحة وقانوناً ممارسة مجيع العقوبات البدنية داخل األسرة               -   ١٢٦
                                                                                                                تشـجعها على االضطالع حبمالت توعية وعلى وضع برامج تعليمية بشأن أشكال تأديبية خالية من العنف، وإجراء                

  .                                                   حبوث حول انتشار ممارسة العقاب البدين لألطفال داخل األسرة

ّ        ّ            خدمات الصح ة األساسي ة والرعاية-٦            

               األطفال املعوقون

                                                                                                           ترحب اللجنة بتشكيل فريق مشترك بني الوزارات لوضع استراتيجية وطنية من أجل األشخاص املعوقني، ولكنها                -   ١٢٧
                                                                       طفال املعوقني املودعني يف مؤسسات والذين مل يدجموا يف النظام التعليمي                                                               مـا زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األ         

               معاجلة احتياجات   يف                                     ً                                                             العـادي، أو مل حيصلوا على التعليم إطالقاً، وإزاء نقص املوارد بوجه عام وقلة املوظفني املتخصصني             
                                  ليت تؤدي إىل وصم األطفال املعوقني                                                                      وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء املواقف السائدة يف اجملتمع وا           .                 هـؤالء األطفـال   

  .      بالعار

  :                                                                                   تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط جهودها احلالية وأن تستمر يف االضطالع مبا يلي -   ١٢٨

                                                                                                    إعادة النظر يف السياسات واملمارسات القائمة املتعلقة باألطفال املعوقني، مع إيالء االعتبار الواجب               ) أ ( 
  /              كانون األول   ٢٠          ، املؤرخ     ٩٦ /  ٤٨                            مرفق قرار اجلمعية العامة      (                                 أن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                         للقواعد املوحدة بش  

  "                     حقوق األطفال املعوقني   "                                                                        ، وتوصـيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم مناقشتها العامة بشأن موضوع             )    ١٩٩٣         ديسـمرب   
  ؛ )   ٣٣٩-   ٣١٠          ، الفقرات CRC/C/69     انظر  (

                                                   املعوقني حبق التعليم إىل أقصى مدى ممكن، وتيسري إدماجهم يف                               مواصلة اجلهود لضمان متتع األطفال   ) ب ( 
                    نظام التعليم العام؛

                                                                                                   بذل املزيد من اجلهود لتوفري املهنيني الالزمني واملوارد املالية الالزمة وال سيما على املستوى احمللي                 ) ج ( 
    ين؛                                                                     وتعزيز وتوسيع برامج إعادة التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك جمموعات دعم الوالد

                                                                                تعزيز محالت توعية اجلمهور لإلسهام يف تغيري املواقف السلبية القائمة إزاء األطفال املعوقني؛    ) د ( 

  .                                                                               النظر يف التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومن منظمة الصحة العاملية يف هذا الصدد        ) ه ( 

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                                                          قرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري                                                     ترحـب اللجـنة باملعلومات اليت تضمنها ت        -   ١٢٩
ّ                                                                                        اهلادفـة إىل محايـة األمهـات والرّضـع واألطفـال الذين بلغوا سن الدراسة، مثل الربنامج املشترك بني وزارة الصحة                                          

      غري أن   .     ٢٠٠٠        ، يف عام      اإليدز /                                            ُ                                 واليونيسـيف، أو إنشـاء جلنة مشتركة بني الوزارات ُتعىن بفريوس نقص املناعة البشري    
                                                                                                                         اللجنة قلقة إزاء املعلومات بشأن رداءة اخلدمات الصحية بوجه عام، وخاصة يف بعض املناطق، وال سيما إزاء العدد الكبري                

           كذلك تالحظ    .                                                                                                          مـن األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص اليود وغري ذلك من األمراض اليت ميكن الوقاية منها                 
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ّ                                     ً                 معدالت وفيات الرّضع، فإن هذه املعدالت ما زالت مرتفعة جداً ، وتوجد                  ُّ                 طرأ من حتسُّن ملحوظ على       ما                  اللجنة أنه رغم                     
  .                                                           تفاوتات ملحوظة يف اخلدمات الصحية املقدمة يف مناطق البلد املختلفة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٣٠

                                ، مبا يف ذلك املوارد املستخدمة       )                    ً   البشرية واملالية، مثالً   (                                         تعزيـز اجلهـود لضـمان ختصيص املوارد           ) أ ( 
                                                                                                                    لتدريـب العـدد الالزم من املهنيني املختصني يف جمال الرعاية الصحية، واالستثمار يف جمال البنية األساسية للرعاية                  

                                                                   الصحية، وال سيما يف أفقر املناطق، لضمان توفري خدمات صحية ميسورة وجيدة؛

                                                لك بواسطة التعليم والترويج ملمارسات التغذية                        ونقص اليود وذ                                   معاجلـة مشـاكل سـوء التغذية        ) ب ( 
  .                           الصحية، من بني مجلة أمور أخرى

ّ          صّحة املراهقني   

                                                                                                            ترحـب اللجنة بالتدابري التشريعية واإلجراءات األخرى اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل احلد من استهالك التبغ،             -   ١٣١
                                                    نة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت االنتحار لدى                    غري أن اللج    .       سنة   ١٦     ً                                         خصوصـاً لـدى األطفال الذين مل يبلغوا سن          

                                                                                   ّ                                        األطفـال املشار إليه يف التقارير، والذي ال توجد بشأنه بيانات كافية، وترى اللجنة، بصفة عاّمة، أن اخلدمات الصحية                   
           احلصول على                                                                                                            املقدمة، مبا يف ذلك خدمات الصحة العقلية، قد ال تكون مالئمة الحتياجات املراهقني، مما يقلل رغبتهم يف                  

               كوسيلة لتنظيم                                                                                وتالحظ اللجنة قلق الدولة الطرف إزاء احتمال استمرار اللجوء إىل اإلجهاض              .                      خدمات الصحة األساسية  
  .                على حنو مثري للجزع                              األسرة وأن نسبة اإلجهاض مرتفعة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٣٢

                                                  املتعلقة باملراهقني، وسن التشريعات وتعزيز برامج                                                       بذل املزيد من اجلهود لتعزيز السياسات الصحية          ) أ ( 
                              التثقيف يف جمال الصحة يف املدارس؛

                                                                                                           اختاذ تدابري، منها ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية، لتقييم فعالية برامج التدريب التثقيفية يف                ) ب ( 
                              لتوفري خدمات الرعاية وإعادة                                                                                      جمـال الصـحة، وإنشـاء مرافق تراعي أوضاع الشباب إلسداء املشورة يف سرية، و              

                                                                                         التأهيل، يسهل الوصول إليها أيضا دون موافقة الوالدين عندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل الفضلى؛

                                                                                                 دراسـة حـاالت االنتحار وأسبابه لتمكني السلطات املعنية من زيادة فهمها هلذه الظاهرة واختاذ                 ) ج ( 
                                                             يف ذلك حتسني اخلدمات الوقائية وخدمات التدخل يف جمال الصحة                                                            الـتدابري الالزمة للحد من معدالت االنتحار، مبا         

         العقلية؛

                                                                                         تيسـري احلصول على املعلومات بشأن الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة هبدف حتسني املمارسات يف                ) د ( 
                             كوسيلة من وسائل تنظيم األسرة؛                                            هذه اجملاالت، مبا يف ذلك احلد من اللجوء إىل اإلجهاض 

ّ          عليق اللجنة العاّم رقم              مراعاة ت         ) ه (                                                     بشأن صحة املراهقـني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق          )     ٢٠٠٣   ( ٤                
   ".     الطفل
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              املستوى املعيشي

                اليت تعيش يف فقر                                                                                         تالحـظ اللجـنة اجلهـود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني املستوى املعيشي لألسر                 -   ١٣٣
ّ         كانوا أم غريهم من األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة                                                     الذين يعيشون يف ظل رعاية املؤسسات، يتامى                 واألطفال          غري أن    .                                          

    ال  ل                          ً     ً                                                                             اللجـنة تشعر بالقلق ألن عدداً كبرياً من األطفال يعانون من الفقر، أو يعيشون يف فقر مدقع، وألن الكثري من األطفا        
ٍ           حيصلون على نفقة بعد طالق والديهم، أو ألن مبلغ النفقة غري كاٍف إىل حد كبري                                                         .   

                                                                                      ع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملساعدة الوالدين وغريهم من املسؤولني عن األطفال، وذلك  ُ   ِّ وُتشجِّ -   ١٣٤
                                                                                                                 من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني املستوى املعيشي بالنسبة جلميع األطفال، وتوفري املساعدات املادية وبرامج                

          كما تشجع    .                                            النمو االقتصادي لتحسني مستوى األسر املعيشي                      وينبغي استخدام     .                من االتفاقية    ٢٧          ً           الدعم وفقاً للمادة    
                                        بشأن االعتراف بأحكام التزامات النفقة         ٢٣                                                                        اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقييت الهاي رقم            

  .                                              القانون املنطبق على التـزامات النفقة جتاه األطفال       ، بشأن   ٢٤       ، ورقم                    جتاه األطفال وتنفيذها

 وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية التعليم -٧

                                                                                  النفقات العامة يف جمال التعليم وتالحظ تناقض البيانات املستمدة من مصادر خمتلفة                                         تشـعر اللجنة بالقلق لتقلص       -   ١٣٥
                                  ، مما جيعل من الصعب تقييم مدى              الدراسة             االنقطاع عن                                            ، واملراحل االنتقالية ومعدالت االنتقال و                     االلتحاق باملدارس       بشأن  
                                      ، واليت هتدف إىل حتسني جودة التعليم وتعزيز     ٢٠٠٠                                   وترحب اللجنة باملبادرات املتخذة عام    .                        ة الـنظام التعلـيمي           فعالـي 

                      ُ                                             غري أن اللجنة تالحظ أنه ُيقضى مبعاقبة الوالدين بغرامة يف حالة             .                                                        اجلهود املبذولة للتقليل من حاالت االنقطاع عن الدراسة       
ّ               عـدم التحاق األطفال باملدرسة، ّمما قد ي                                                              وترحب اللجنة بإضافة سنة تاسعة إىل سنوات الدراسة          .                      ؤدي إىل نتائج عكسية                              

                                                                                                                               اإللزامـية يف املرحلة الثانية من التعليم االبتدائي وتأسف لعدم جعل سنة واحدة على األقل إجبارية يف مرحلة ما قبل سن                     
                                      يف احلالة املادية يف املدارس، وقلة                                                                       وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ملا أبلغ عنه من تدهور            .                     االلـتحاق باملدرسـة   

ـ          املعـلمني                                                                                                 واملواد التعليمية، مبا يف ذلك التباين القائم بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية يف هذا الصدد؛ وألن   ، ني          املؤهل
ّ                                العديد من اآلباء يستخدمون مدّرسني يقدمون دروسا إضافية تعوّض عن رداءة نوعية النظام التعليمي                            ّ                            .  

  :                                اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  حتث -   ١٣٦

                               زيادة خمصصات امليزانية من أجل                 املدرسني، و                         املشاكل املتعلقة بتدريب                         جهودها اجلارية ملعاجلة           تعزيز  ) أ ( 
          املدارس؛               الظروف املادية يف         التعليم و          حتسني نوعية 

               لدراسة ومعاجلة                                                                  تراعي طبيعة الطفل ملكافحة الرسوب وتقليص معدل التوقف عن ا                         ابتكار أساليب      )  ب ( 
                                                                                                أسباب ذلك هبدف منع حدوثه وحتقيق االلتحاق الشامل؛ وينبغي يف هذا الصدد، إيالء اهتمام خاص حلالة الفتيات؛

                         ، مبا يف ذلك التدريب املهين؛           التعليمية     الفرص             جودة ومالءمة                          وضع استراتيجية من أجل حتسني   ) ج ( 

                   ن االلتحاق باملدرسة؛                يف مرحلة ما قبل س                          النظر يف إضافة سنة إلزامية   ) د ( 

  .                                                 يف التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف يف هذا الصدد      النظر         ) ه ( 
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                                                                                                                          تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها الذي أعربت عنه يف تقريرها من أن الكثري من البىن التحتية الثقافية والترفيهية                   -   ١٣٧
   .                                               يف ألبانيا ال تؤدي وظيفتها، وأن املالعب شبه منعدمة

                                                                                               توصـي اللجـنة الدولة الطرف، لدى ختطيط املدن، بالنظر يف ضرورة وجود مالعب وحدائق عامة مناسبة          -  ٣٨ ١
                 الراحة والترفيه                                                                                                        لألطفـال، وببذل املزيد من اجلهود لتوفري املزيد من األماكن املناسبة لألطفال لكي يتمتعوا باحلق يف                 

  .                واألنشطة الثقافية

ّ   تدابري احلماية اخلاص ة-٨                   

                                ً  الالجئون واألطفال املشردون داخلياً      األطفال

             حلاالت انعدام                                                                                                 ترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف وضع إطار قانوين أوضح ينظم مسألة معاملة الالجئني، والتصدي                -   ١٣٩
    ومع   .                                                                                                                 اجلنسـية، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف ضمان إمكانية االلتحاق باملدارس األلبانية جلميع الالجئني وملتمسي اللجوء                

  .                      بشكل تام مع االتفاقية                             التشريعات واملمارسات ذات الصلة           لكفالة متشي                                           لك ترى اللجنة أنه ينبغي اختاذ تدابري إضافية  ذ

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل التشريعات احلالية املتعلقة باللجوء وذلك بإدخال أحكام حمددة تضمن               -   ١٤٠
                  كما توصي بتوسيع     .                                           ال سيما أثناء إجراءات حتديد وضع الالجئني                                                        أخـذ املصاحل الفضلى للطفل وآرائه يف االعتبار،         

                              أقصى قدر من احلماية لألطفال                                      حبيث تشمل نقط احلدود لضمان             األجانب ب                                       اإلجـراءات السـابقة للفـرز اخلاصة        
                           ومن املستصوب للغاية توفري      .            ّ                                                   واألطفـال املّتجر هبم، الذين يكونون خبالف ذلك عرضة للطرد                            ملتمسـي الـلجوء   

ـ                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر   .                                                           ب املناسب بشأن قضايا األطفال الالجئني جلميع األشخاص املعنيني              التدري
  .                                                               يف التماس املساعدة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هذا الصدد

                 ألطفال غري املصحوبني ا

                أربعة آالف طفل  ز                             ميثل مشكلة كبرية، وأن ما يناه                                                            تالحـظ اللجنة أن مغادرة األطفال ألبانيا إىل البلدان اجملاورة      -   ١٤١
  .                                  قد غادروا البلد غري مصحوبني بوالديهم

   :                                                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها يف هذا اجملال، وأن تقوم، على وجه اخلصوص، مبا يلي -   ١٤٢

          واستحداث                                                                                  حتديـد ومعاجلـة أسـباب مغادرة األطفال غري املصحوبني على هذا النطاق الواسع                 ) أ ( 
                                                                                   ضمانات تكفل احلد من هذه الظاهرة، ال سيما إذا كان هؤالء األطفال ضحايا شبكات غري مشروعة؛ 

ّ             ضـمان وجـود هنـج منّسـق         ) ب (                                                              جلمـع املعلومات واإلحصاءات، يتيح االستجابة مبا يتناسب مع                          
           االحتياجات؛

                            ان احترام حقوق هؤالء األطفال،                                                                      تعزيـز التعاون والتعجيل بإبرام اتفاقات مع البلدان اجملاورة لضم           ) ج ( 
   .    ً                   فضالً عن محايتهم وتعليمهم
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                 االستغالل االقتصادي

                   حظر أسوأ أشكال عمل        بشأن    ١٨٢                                                                    ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -   ١٤٣
                                 ترحب اللجنة بإنشاء وحدة خاصة          كما    .                                 ، هبدف توفري محاية خاصة لألطفال                                              األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها    

                                                                                                                            تعـىن بعمالة الطفل يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون مع الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على                  
                                                                                                   ومع ذلك تالحظ اللجنة أيضا انه من املسلم به عموما أن األطفال يف ألبانيا يعملون يف الشوارع، أو داخل         .            عمل األطفال 

ّ                                              ر، أو يف أماكن أخرى يف أوضاع استغاللية، أو إىل حّد يعرقل التحاقهم باملدرسة بانتظام                 األس                       وعالوة على ذلك تأسف      .                                             
  .                                اللجنة لقلة املعلومات يف هذا الصدد

ّ      ، بشأن احلّد األدىن لسّن        ١٣٨                                                            مـن االتفاقـية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم             ٣٢                   ووفقـا لـلمادة      -   ١٤٤          ّ          
             ، اليت صدقت                                                                   حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها                 بشأن      ١٨٢                   االسـتخدام، ورقم    

  :                                                   عليها الدولة الطرف، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

     ١٣٨                                                        من االتفاقية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           ٣٢                                         اختاذ تدابري لضمان تنفيذ أحكام املادة         ) أ ( 
  ،  )    ١٩٧٣ (   ١٤٦                                                     الواجب للتوصية املتعلقة باحلد األدىن للعمل، االتفاقية رقم                            ، مـع إيـالء االعتـبار          ١٨٢        ورقـم   

  ؛ )    ١٩٩٩ (   ١٩٠                                                             والتوصية املتعلقة حبظر أسـوأ أشكال عمل األطفـال، االتفـاقية رقـم 

                                                                                  اختاذ تدابري صارمة، على الصعيدين الوطين والدويل، لتفكيك شبكات االجتار باألطفال واستغالهلم؛  ) ب ( 

ـ     ) ج (                                                                                       ود من أجل إنشاء آليات مراقبة لرصد نطاق عمل األطفال، مبا يف ذلك العمالة غري                             تعزيـز اجله
                                                                                                                     املنظمة، ومعاجلة أسباهبا هبدف تعزيز الوقاية، ويف حال استخدام األطفال بصورة قانونية، التأكد من أن عملهم ليس                 

         ً                              استغاللياً وأنه يتماشى واملعايري الدولية؛ 

  .                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال     مع         ذا الصدد   يف ه                      مواصلة التعاون القائم   ) د ( 

                                         االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم واختطافهم

                                                                                                         تالحـظ اللجـنة الشواغل اليت أعربت عنها الدولة الطرف بشأن نطاق مشكلة االستغالل اجلنسي لألطفال يف                  -   ١٤٥
                                                              طرف ملكافحة االجتار باألطفال، مثل إنشاء مركز مكافحة االجتار                                                            كما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة ال         .        ألبانيا

                                                                                                                    غري أن اللجنة تالحظ بقلق عدم جترمي بيع األطفال يف التشريع احمللي، وتفيد التقارير بأن األطفال ما زالوا يتجر                     .         يف فلورا 
   .                             ة ملكافحة هذه الظاهرة املستمرة                                                                          هبم وخاصة إىل إيطاليا واليونان، وترى أنه جيب مواصلة بذل املزيد من اجلهود الصارم

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٤٦

                                                                                               أن تعزز بشكل كبري جهودها الرامية للحد من االستغالل اجلنسي وبيع األطفال واالجتار هبم ومنع                 ) أ ( 
        نسي على                                                                                            حـدوث ذلـك، مبـا يف ذلك من خالل تعديل القانون وتوعية املهنيني وعامة الناس مبشاكل االعتداء اجل      

                                                                          األطفال واالجتار هبم، وعن طريق التثقيف مبا يف ذلك احلمالت اليت تنظمها وسائط اإلعالم؛
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                                                                                                       تعزيز التعاون القائم مع سلطات البلدان اليت جيري منها أو إليها االجتار باألطفال من أجل مكافحة                  ) ب ( 
                                        هذه الظاهرة وتنسيق القوانني يف هذا الصدد؛

                                                                               توفر لضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار، مبا يف ذلك الوقاية، ومحاية الشهود،                                زيـادة احلماية اليت     ) ج ( 
                                                                                                                   وإعـادة اإلدماج يف اجملتمع، وتوفري إمكانية احلصول على الرعاية الصحية واملساعدة النفسية بطريقة منسقة، مبا يف                 

                               إلعالن وبرنامج العمل وااللتزام                                     وينبغي يف هذا الصدد، مراعاة ا       .                                                 ذلـك بتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية       
             ُ                                                                                                 العـاملي اليت اعُتمدت مجيعها يف املؤمترين العامليني ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقودين يف                

              على التوايل؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦     عامي 

     عاجلة                                                                                             ضـمان إنشاء آلية حتفظ السرية وميكن الوصول إليها وتقدم خدمات تراعي الطفل لتلقي وم                ) د ( 
      ً  عاماً؛  ١٨   و  ١٥                                                                              الشكاوى الفردية الواردة من مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

ّ                                     تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واألخصائيني االجتماعيني واملّدعني العامني على كيفية تلقي                    ) ه (                                                            
  .                    يقة تراعي حالة الطفل                                               الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا بطر

ّ                                                                               الشـروع كما هو مقّرر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع                 ) و (                  
  .                                        األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

              أطفال الشوارع

               يف ألبانيا،            احلماية              احملرومة من              فئات األطفال               يشكلون أضعف                                                     تشـعر اللجـنة بقلق شديد ألن أطفال الشوارع           -   ١٤٧
  .                                                      اللجنة لنقص املعلومات يف هذا اجملال يف تقرير الدولة الطرف     وتأسف

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٤٨

                                                                                                  إجراء دراسة للنظر يف وضع استراتيجية شاملة ملعاجلة مشكلة تزايد أعداد األطفال الذين يعيشون                ) أ ( 
           ً                                           منها حرصاً على املصاحل الفضلى ألولئك األطفال، ومبشاركتهم؛                                  يف الشوارع هبدف منع هذه الظاهرة واحلد

                                                                                             بـذل املزيد من اجلهود لتوفري احلماية لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع وضمان حصوهلم على                 ) ب ( 
                     خدمات تعليمية وصحية؛

         أسرهم                                                                                         تعزيز الدعم واملساعدة املتاحني لألسر كإجراء وقائي وإجراء يفضي إىل عودة األطفال إىل              ) ج ( 
  .                             أو إىل أوساط أخرى، حسب االقتضاء

                  تعاطي مواد اإلدمان

                                                                                                              تشـعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد تعاطي املخدرات، وال سيما يف أوساط األطفال مبا يف ذلك توزيع املخدرات                   -   ١٤٩
  .        املدارس                                                                                   باجملان الذي يقوم به جتار املخدرات هبدف إغراء األطفال بتعاطي املخدرات، وقد حيدث هذا يف أوساط
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                                                                                                          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها وتوسيعها يف جمال منع تعاطي املواد املخدرة، واستخدام                -   ١٥٠
  .                                                                                                                  األطفـال يف االجتـار يف هذه العقاقري، وعلى دعم برامج إعادة التأهيل املتعلقة باألطفال ضحايا إدمان املخدرات                 

                                                           اعدة التقنية يف هذا الصدد من اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة                                                   وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تلتمس املس        
  .                   السامية حلقوق اإلنسان

            قضاء األحداث

                                                                                                                   ترحـب اللجـنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابري التشريعية املتخذة من أجل الوفاء بأحكام                  -   ١٥١
                                                             ألحكام املوجودة، وإزاء عدم وجود نظام قضائي لألحداث مكون                                                          غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ ا          .         االتفاقية

  .                                                 ، وقضاة وأخصائيني اجتماعيني للتعامل مع األطفال اجلاحنني          هاز الشرطة جب                                      من وكالء للنيابة العامة متخصصني وملحقني

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ١٥٢

ّ    خباصة املواّد                                      ً     ً                ضـمان تنفـيذ معـايري قضاء األحداث تنفيذاً تاماً، و            ) أ (                   من االتفاقية،     ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧         
                        ، ومبادئ األمم املتحدة     )           قواعد بيجني  (                                                                          وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث           

                                                   ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من         )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                  التوجيهـية ملـنع جنوح األحداث       
                                                                                                               بادئ فيينا التوجيهية اخلاصة بالعمل املتصل باألطفال يف إطار نظام العدالة اجلنائية، ويف ضوء يوم املناقشة                           حريتهم، وم 

                               بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث؛    ١٩٩٥                               العامة الذي نظمته اللجنة يف عام 

  ل                                                                                                   ويف إطـار هـذه العملـية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص ملا يلي وعلى سبي                   ) ب ( 
  :       األولوية

                                                                                               ضرورة اختاذ تدابري للحيلولة دون االحتجاز قبل احملاكمة وغريه من أشكال االحتجاز واحلد منها،               ̀  ١̀  
ّ                                                                                              وجعـل مّدة االحتجاز أقصر مدة ممكنة، وذلك عن طريق مجلة أمور من بينها ابتكار وتنفيذ بدائل                        

                     التصاحلية، إىل غري ذلك؛        العدالة                                    نظام قوامه خدمة اجملتمع احمللي، وتدخالت              لالحتجاز كوضع 

ّ                                      ضباط الشرطة واملدعني العامني والقضاة وغريهم ّممن يعملون مع األطفال املخالفني                         ضرورة تدريب    ̀  ٢̀                                           
                                                                                               للقـانون، لضـمان، مجلة أمور من بينها، استجواب هؤالء األطفال من قبل ضباط شرطة مدربني                

                     قانونية لصاحل الطفل؛                   ً                                   خيربون الوالدين فوراً باعتقال الطفل ويشجعون وجود مساعدة 

                من االتفاقية؛   ٤٠           من املادة  ١                                                        ضرورة تعزيز إعادة إدماج األطفال يف اجملتمع، متاشيا مع الفقرة  ̀  ٣̀  

                                                                                                   تعزيز التدابري الوقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات من أجل املساعدة يف القضاء على الظروف                 ) ج ( 
                            داث واجلرمية وإدمان املخدرات؛                                       االجتماعية املؤدية إىل مشاكل مثل جنوح األح

  .                                                                                  التماس املساعدة التقنية من هيئات من بينها اليونيسيف ومن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  ) د ( 
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  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

                الختياريني امللحقني                                                                                           ترحـب اللجـنة ببـيان الوفد الذي يفيد بعزم الدولة الطرف التصديق على الربوتوكولني ا            -   ١٥٣
  .                                                              باالتفاقية، وحتث الدولة الطرف على متابعة وإهناء خططها يف هذا الصدد

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، وذلك                -   ١٥٤
ّ                               ىل أعضاء جملس الوزراء أو جملس الوزراء املصغر أو أّي هيئة أخرى مماثلة،                                                         عـن طريق مجلة أمور من بينها إحالتها إ                                                      

                                                                              املقاطعات أو الواليات، حسب االقتضاء، لدراستها بعناية، واختاذ املزيد من            ت                                  وعـلى الـربملان وحكومات وبرملانا     
  .        اإلجراءات

      النشر

ّ        توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن جتعل التقرير األّويل والرد و -   ١٥٥                                     ود املكتوبة اليت قدمتها والتوصيات ذات                                                 
                                                                               اليت اعتمدهتا اللجنة، متاحة للجمهور على نطاق واسع، وملنظمات اجملتمع املدين،             )                     املالحظـات اخلتامـية    (         الصـلة   

                    ، وذلك هبدف إثارة     )         ً  وليس حصراً  (                                                             ً            وجمموعـات الشباب، واجملموعات املهنية، واألطفال، عن طريق اإلنترنت مثالً           
  .                                 لوعي حول االتفاقية وتنفيذها ورصدها               النقاش وإشاعة ا

  التقرير املقبل-١١

    ٤٤                                   ً     ً                                                      تؤكـد اللجنة على أمهية االمتثال امتثاالً كامالً، لدى تقدمي التقارير، لألحكام املنصوص عليها يف املادة      -   ١٥٦
           توفري فرص                                                                          ويتمثل جانب هام من مسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية، يف ضمان  .            من االتفاقية

                                           ويف هذا الصدد، يعترب تقدمي الدول األطراف         .                                                                         منـتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية           
                                                         وتدرك اللجنة بأن بعض الدول األطراف تواجه صعوبات يف           .                                     ً                    لـتقاريرها بانتظام ويف الوقت احملدد أمراً بالغ األمهية        

                                                                وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف يف الوفاء بالتزاماهتا   .            وبشكل منتظم                           تقدمي التقارير يف الوقت احملدد 
                                                                                                                         املـتعلقة بتقدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها                 

                                   حات هذا التقرير، الذي يضم التقارير                        وينبغي أال يتجاوز عدد صف  .     ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٢٧                       املقـبل يف موعد أقصاه    
                                        ، وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم  )CR/C/118             انظر الوثيقة  (         صفحة      ١٢٠                                    الدوريـة الثاين والثالث والرابع      

  .                                                                      تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سنوات، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية
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 لكسمربغ: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٠٦    و     ١٠٠٥            يف جلستيها     ) CRC/C/104/Add.5 (                                         جنة يف التقرير الدوري الثاين للكسمربغ                نظرت الل  -   ١٥٧
CRC/C/SR.1005 و    SR.1006 (      ١٠٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٥       يناير   /                 كـانون الثاين     ١٣               املعقودتـني يف    )    انظر     
CRC/C/SR.1025 (   لية                      املالحظات اخلتامية التا    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨          املعقودة يف   .  

  مقدمة-ألف 

                                                           ُ       ً                                                ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاين الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها                  -   ١٥٨
                                       ، اليت أعدهتا اللجنة واليت أتاحت هلا       CRC/C/Q/LUX/2) (           ً                                                    اللجـنة، فضالً عن الردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل           

ٍ             كما تعرب اللجنة عن تقديرها حلضور وفٍد رفيع املستوى  .                        األطفال يف الدولة الطرف                        تكوين فكرة واضحة عن حالة                                    .   

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

  :               ً                  حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا يلي -   ١٥٩

  ؛    ٢٠٠٣    سطس   أغ /    آب  ٢٢                   مبوجب القانون املؤرخ   )       الوسيط (                    إنشاء مكتب ألمني مظامل   ) أ ( 

     مايو  /       أيار   ٢٦                                                                                  إنشـاء مؤسسـة مستقلة حلقوق اإلنسان، هي اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، يف                ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٠

    جلنة  "                                                          الذي مت مبوجبه إنشاء جلنة لكسمبورغ حلقوق الطفل، هي              ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ٢٥                القانون املؤرخ     ) ج ( 
  ؛ )Ombuds-Comité   " (     املظامل

  :    الية                     التدابري التشريعية الت  ) د ( 

                                                  الذي يقضي بإدراج جرمية التعذيب يف القانون اجلنائي؛    ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان  ٢٤              القانون املؤرخ  ̀  ١̀ 

                 ً                               الذي يؤسس نظاماً للحماية املؤقتة مللتمسي اللجوء؛    ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ١٨              القانون املؤرخ  ̀  ٢̀ 

    ٣٣ /  ٩٤     ورويب                       الذي حول التوجيه األ     ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٣                                        قـانون محايـة العمال الشباب املؤرخ         ̀  ٣̀ 
ٍ       املتعلق حبماية العمال الشباب يف العمل إىل تشريٍع وطين؛                                             

                                                  ً          بشأن محاية العامالت احلوامل والعامالت الاليت رزقن حديثاً             ٢٠٠١       أغسطس   /     آب  ١                القانون املؤرخ    ̀  ٤̀ 
                   مبولود أو املرضعات؛ 

                    ىل القانون اجلنائي،                                                الذي أضاف، يف مجلة أمور، مادة جديدة إ            ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٣١                  القـانون املؤرخ     ̀  ٥̀ 
                                                                                    اليت تنص صراحة على معاقبة املتورطني يف استغالل األطفال يف املواد اخلليعة وعلى                 ٣٨٤             هـي املادة    

                            مصادرة مجيع املواد ذات الصلة؛



CRC/C/146 
Page 37 

                                                                                                   تعـيني مخسـة وسطاء بني الثقافات من بلدان منشأ أطفال ملتمسي اللجوء وتكليفهم بتيسري عملية                    ) ه ( 
  .            األسر واألطفال                  االتصال بني املدرسني و

  :                ً                                       وتود اللجنة أيضاً أن ترحب بتصديق الدولة الطرف على ما يلي -   ١٦٠

                                                                                                  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،              ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب ٤  يف 

  /        أيلول ١                                  يف جمال التبين على الصعيد الدويل، يف                                املتعلقة حبماية األطفال والتعاون  ٣٣                 اتفاقية الهاي رقم   ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٢      سبتمرب 

                                                            بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية             ١٨٢                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم          ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ٢١                للقضاء عليها، يف 

  .    ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٨                                            نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف   ) د ( 

                ً                                                                    ً                         وحتـيط اللجنة علماً مع التقدير مبسامهة الدولة الطرف يف التعاون االقتصادي الدويل وختصيصها نسبةً تتجاوز                  -   ١٦١
   ).                                     الرقم املستهدف للمساعدة اإلمنائية الرمسية (                                                      يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية    ٠,٧

 صيات دواعي القلق الرئيسية والتو-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                                 ً التوصيات اليت قدمتها اللجنة سابقاً

                                                                                   ُ                  تالحظ اللجنـة مـع االرتياح أنه مت التصدي للشواغـل العديـدة اليت أبديـت والتوصيـات اليت قُدمـت               -   ١٦٢
) (CRC/C/15/Add.92         عند النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف                                                ) (CRC/C/41/Add.2    ماد تدابري                       وذلك من خالل اعت           

                                                               ً                                    بيد أن اللجنة تعرب عن األسف ألن بعض شواغلها وتوصياهتا مل تعاجل معاجلةً كافية، وال سيما تلك                   .                 وسياسات تشريعية 
           االفتقار إىل    (  ٢٥          ؛ والفقرة  )             من االتفاقية  ١٥   و ٧   و ٦   و ٢                      التحفظات اليت متس املواد    (  ٢٣                                الـواردة يف كـل مـن الفقرة       

           يف القانون    )      طبيعي   " (        غري شرعي  " و  "     شرعي "                     استخدام عباريت طفل       (  ٢٧         والفقرة     ؛   )                                   اسـتراتيجية شـاملة بشأن األطفال     
                                                                              من االتفاقية املتعلقة حبق األطفال املقيدين يف خانة جمهويل املولد يف معرفة              ٧                        االمتثال اجلزئي للمادة       (  ٢٩            ؛ والفقرة    )    املدين

    ٣٩            ؛ والفقرة    )                      ويف مؤسسات الرعاية                                                       عـدم وجود حكم حيظر العقوبة البدنية داخل األسرة           (  ٣١              ؛ والفقـرة     )         والديهـم 
                                                                     وتالحظ اللجنة أن الوثيقة احلالية تشري مرة أخرى إىل هذه الشواغل              ).                                                االفتقار إىل بىن أساسية مالئمة لألطفال احملتجزين       (

  .         والتوصيات

    ظات                                                                                                       وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتناول التوصيات املنبثقة عن املالح                -   ١٦٣
                                                                                                                        اخلتامـية املقدمـة بشـأن التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد، وعلى توفري وسائل متابعة مالئمة للتوصيات الواردة يف                    

    .                                                       املالحظات اخلتامية احلالية املقدمة بشأن التقرير الدوري الثاين
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         التحفظات

  .             من االتفاقية  ١٥   و ٧   و ٦   و ٢                                                             تالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف مل تسحب حتفظاهتا على املواد  -   ١٦٤

    ال  ٧                                         ليست ضرورية وأن التحفظ على املادة         ١٥    و  ٦    و  ٢                                                   وتـرى اللجـنة أن الـتحفظات املتعلقة باملواد           -   ١٦٥
                                                                ً                                                    يتمشـى فيما يبدو مع غرض االتفاقية وهدفها، بل قد يصبح غري ضروري أيضاً إذا ما نفذت الدولة الطرف توصية                    

                                                      وهلذا تكرر اللجنة توصيتها السابقة إىل الدولـة الطرف      .      وثيقة                  مـن هـذه ال        ١٨٥                                  اللجـنة الـواردة يف الفقـرة        
) CRC/C/15/Add.92 بأن تنظر يف مسألة إعادة النظر يف حتفظاهتا هبدف سحبها  )   ٢٣         ، الفقرة                                               .  

                  خطة العمل الوطنية

  ل                                          يف تنفيذ خطة عمل وطنية ملنع االستغال           ١٩٩٦               ً                                              حتـيط اللجـنة علماً بأن الدولة الطرف قد شرعت يف عام              -   ١٦٦
                                          أي مشاركة األطفال، وحق الطفل يف االطالع        (                                                                  اجلنسي لألطفال وحددت أولويات وأهداف سياساهتا املتعلقة باألطفال         

                               ، وتالحظ اللجنة مع ذلك أنه       )                                                                                عـلى املعلومـات اليت ختصه، وتعاطي األطفال للمخدرات وما ميارس من عنف ضدهم             
  .                    سة شاملة بشأن األطفال      أو سيا /                                            ليست هناك خطة عمل وطنية عامة من أجل األطفال و

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة من أجل األطفال ترمي إىل تطبيق مبادئ                  -   ١٦٧
                     اليت اعتمدهتا اجلمعية     "                 عامل صاحل لألطفال   "                                                                             وأحكـام االتفاقية وتأخذ يف االعتبار بوجه خاص الوثيقة اخلتامية املعنونة            

  .    ٢٠٠٢     مايو  /                              نائية عن األطفال املعقودة يف أيار                    العامة يف دورهتا االستث

        التنسيق

                                         ً                                                                       تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عمدت مؤخراً إىل إعادة تنظيم الوزارات وإنشاء شعبة لتعزيز حقوق الطفل                  -   ١٦٨
          التنسيق                                                                                                          داخل وزارة شؤون األسرة واإلدماج، ولكنها تفيد بأنه ليس هناك ما يوضح ما إذا كان ذلك قد أفضى إىل حتقيق          

  .                                                                        الالزم جلميع األنشطة احلكومية املتصلة بتنفيذ االتفاقية ومقدار التنسيق الذي حتقق

                                                                                                            توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة على املستوى الوزاري أو تكليف هيئة موجودة داخل إداراهتا                  -   ١٦٩
  .                               ري ما يلزم من موارد بشرية ومالية                                                                بوالية واضحة لتنسيق مجيع األنشطة املتصلة بتنفيذ أحكام االتفاقية، وتوف

             الرصد املستقل

                                                   الذي مت مبوجبه إنشاء جلنة لكسمربغ حلقوق الطفل             ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ٢٥                                       تشيد اللجنة باعتماد القانون املؤرخ       -   ١٧٠
  .   رية                                                                               ، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تزويد هذه اللجنة مبا يكفي من املوارد املالية والبش "         جلنة املظامل "      وامسها 

                                                     بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف          )     ٢٠٠٢   ( ٢                                      ويف ضـوء تعليق اللجنة العام رقم         -   ١٧١
      مبادئ  (                                                                                                          تعزيز ومحاية حقوق الطفل واملبادئ املتصلة بوضع املؤسسات الوطنية فيما خيص تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                

                                                   اسي واإلنساين واملايل للجنة املظامل من أجل االضطالع                                                              ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الدعم السي         )       بـاريس 
  .               بأعماهلا بفعالية
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            مجع البيانات

                                                                                                                        تعتـرب اللجنة أن البيانات اإلحصائية تتسم بأمهية بالغة بالنسبة لرصد وتقييم التقدم احملرز ولتقدير أثر السياسات                  -   ١٧٢
                                              رف مدركة هلذه املشكلة وألثرها السليب على سياساهتا،                                           ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن الدولة الط     .                   املـتعلقة باألطفال  

                                                                                                                           وتعـرب اللجنة مع ذلك عن قلقها لعدم كفاية البيانات اإلحصائية عن حالة األطفال، وال سيما أولئك املنتمون إىل أشد                    
           شأن تنفيذ             ً                                                                                            الفئات ضعفاً، مبن فيهم األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم، وكذلك ب              

  .                                       االتفاقية يف ما خيص األطفال املخالفني للقانون

ٍ                                       توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها وتعززها لوضع نظاٍم شامل جلمع بيانات مقارنة ومفصلة        -   ١٧٣                                                           
                                                                               ً                    وينبغي أن تشمل هذه البيانات مجيع األطفال دون الثامنة عشرة من العمر وأن تكون مفصلةً حبسب                  .               عـن االتفاقية  

                                                                       كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات لرصد وتقييم التقدم احملرز             .                                         فـئات األطفـال احملتاجني إىل محاية خاصة       
   .                                                                      بفعالية يف سبيل تنفيذ أحكام االتفاقية وتقييم أثر السياسات اليت متس األطفال

  املبادئ العامة-٢

            عدم التمييز

                                                                   ج الرامية إىل القضاء على التمييز، مبا يف ذلك تعيني وسطاء بني                           ً                                 حتـيط اللجـنة علماً مع التقدير مبختلف الربام         -   ١٧٤
                                                                                                                 الثقافات من بلدان منشأ األطفال امللتمسني للجوء، وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء أوجه التفاوت يف متتع األطفال املنتمني         

   .                                                                    إىل الفئات املستضعفة باحلقوق، مثل األطفال املعوقني والالجئني وملتمسي اللجوء

                 ً                                                                                                 وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء املواقف التمييزية وظهور تلك املواقف اليت تنم عن العنصرية وكره لألجانب                  -   ١٧٥
   .                                                                                                  وما يتصل بذلك من تعصب ضد اجلالية املسلمة واألقليات األخرى وبشأن أثرها على األطفال املنتمني إىل هذه الفئات

          مبدأ عدم                                                ً              الرامية إىل كفالة تنفيذ القوانني القائمة ضماناً لتطبيق                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها        -   ١٧٦
                         إىل القضاء على التمييز                                                               من االتفاقية، واعتماد استراتيجية فعالة وشاملة هتدف        ٢                                        التمييز وحتقيق االمتثال التام للمادة      

  .   ً                                                      أياً كانت دوافعه وعلى التمييز املوجه ضد مجيع الفئات املستضعفة

        ً                                                                                      ة أيضاً من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري                            وتطلـب اللجن   -   ١٧٧
        العاملي                                                                                                               والـربامج ذات الصـلة باالتفاقية اليت اضطلعت هبا ملتابعة تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر                

     تأخذ         ، وأن     ٢٠٠١                       ن تعصب، املعقود عام                                                                            ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك م          
  .                  بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١   ( ١    ً                                  أيضاً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم 

                                                                                                                وترحـب اللجـنة باملعلومات اليت تفيد باعتزام الدولة الطرف إلغاء أي وصف من تشريعاهتا لألطفال املولودين                  -   ١٧٨
  .                                            خارج إطار الزواج قد حيمل معاين سلبية أو متييزية

ٍ     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ هذا التعديل يف أسرع وقٍت ممكن -   ١٧٩                                                          .  
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                  مصاحل الطفل الفضلى

           قد شكل       ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ٢٥                                                                                   باإلشارة إىل املعلومات املقدمة من الدولة الطرف واليت تفيد بأن القانون املؤرخ              -   ١٨٠
                                                      الفضلى، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اإلدماج احملدود                                                                      الصك األول من التشريعات اليت نصت صراحة على مصاحل الطفل           

  .                                         هلذا املفهوم يف سياسات وتشريعات الدولة الطرف

        وإدماجه                                                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى              -   ١٨١
                والربامج واخلدمات                        ً           لقضائية واإلدارية، فضالً عن املشاريع      ً      ً                                         إدماجـاً مالئماً يف مجيع األحكام القانونية، ويف القرارات ا  

  .             اليت متس األطفال

                  احترام آراء الطفل

ٍ                                                              تالحـظ اللجنة أن آراء األطفال ال تؤخذ متاماً يف االعتبار، من نواٍح معينة، يف الدولة الطرف وبأن املبدأ العام،                     -   ١٨٢                   ً                                      
  .   ً                                  امالً داخل األسرة واملدارس واملؤسسات األخرى                           ً   من االتفاقية، ال يطبق تطبيقاً ك  ١٢                كما ورد يف املادة 

                                                                                                  توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف مبواصـلة تعزيز وتيسري احترام آراء األطفال داخل األسرة واملدارس             -   ١٨٣
                                                                                   ً                            واملؤسسات، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، ومشاركتهم يف مجيع املسائل اليت متسهم، وفقاً ملا تنص عليه                

                                                                                      كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات تثقيفية إىل كل من اآلباء واملدرسني            .            االتفاقية      من   ١٢         املـادة   
                                                                                                         ومديري املدارس واملوظفني اإلداريني احلكوميني واجلهاز القضائي واألطفال أنفسهم واجملتمع ككل، وذلك من أجل              

  .                                               هتيئة مناخ يشجع األطفال على التعبري عن آرائهم حبرية

 قوق املدنية واحلريات احل-٣

                                     الوالدة اجملهولة واحلفاظ على هوية الوليد

          من احلق يف     ") x "          حتت عالمة    (                                                                                  ال تـزال اللجـنة تشـعر بالقلق إزاء حرمان األطفال املقيدين كمجهويل اهلوية                -   ١٨٤
                     املعنية بعلوم احلياة                                             ً                                                              الـتعرف، قـدر اإلمكان، على والديهم، وحتيط علماً مع االهتمام باقتراح اللجنة االستشارية الوطنية                

   .                                                                    وأخالقيات الصحة الذي يتيح على ما يبدو إدخال حتسينات كبرية يف هذا املضمار

                                                                                                            حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وإلغاء ممارسة ما يعرف باسم الوالدات                   -   ١٨٥
                                                     ف اختاذ التدابري الالزمة لتسجيل وحفظ كل املعلومات                                                             ويف حالة استمرار هذه الوالدات، ينبغي للدولة الطر         .       اجملهولة

  .                                                                                                    املتوفرة عن اآلباء لكي تتوفر للطفل الفرصة، قدر املستطاع ويف الوقت املالئم، التعرف على أحد والديه أو كليهما

                          احلصول على املعلومات املالئمة

                                         ومكافحة استغالل األطفال يف إنتاج املواد                                                                              تعـرب اللجـنة عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع              -   ١٨٦
                                                                 يف القانون اجلنائي، وهي املادة اليت تعاقب على حيازة مواد              ٣٨٤                            ً                          اخللـيعة على شبكة اإلنترنت، فضالً عن إدراج املادة          
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    واد                                                                                                                          خلـيعة تـتعلق باألطفال، إال أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء تعرض األطفال للعنف والعنصرية واستخدامهم يف إنتاج امل                   
  .                              اخلليعة، وال سيما من خالل اإلنترنت

                                                                         ً                                   توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ مجيع التدابري املالئمة حلماية األطفال محايةً فعالة من التعرض                  -   ١٨٧
                                                                                                                    للعـنف والعنصرية ومن االستغالل يف إنتاج املواد اخلليعة باستخدام شبكات اهلواتف النقالة وأفالم الفيديو وألعاب                

                                                   كما تقترح اللجنة على الدولة الطرف وضع برامج          .                                                      ديو والتكنولوجـيات األخـرى، مبـا فـيها اإلنترنت               الفـي 
                                                                                                              واسـتراتيجيات الستخدام شبكات اهلواتف النقالة وإعالنات الفيديو واإلنترنت كوسائل لزيادة التوعية يف صفوف              

   .                                                        األطفال واآلباء بشأن املعلومات واملواد اليت تضر برفاه األطفال

                                                                      تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ال

                                            الذي يتناول مسألة إعادة تنظيم املركز           ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٦                                             تالحـظ اللجـنة أن القانون اجلديد املؤرخ          -   ١٨٨
      ً                       م عوضاً عن املدة اليت حددت            أيا   ١٠                                                                   الثقايف احلكومي يقضي خبفض احلد األقصى ملدة احلبس االنفرادي إىل            -          االجتماعي  
     ً                                                                                         يوماً كعقوبة تأديبية لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ويوفر للطفل إمكانية االستئناف لدى قاضي   ٢٠            يف السابق ب  

                                                                                                                      األحـداث، إال أهنا ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء اللجوء إىل هذا العزل وطول مدته وإزاء قسوة الظروف اليت تكاد حترم               
ٍ        مجيع أشكال االتصال بالعامل اخلارجي ومن ممارسة أي نشاٍط خارجي        الطفل من                                                 .  

ٍ                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف بإجياد وتنفيذ عقوباٍت تأديبية بديلة جتنبها قدر اإلمكان اللجوء إىل احلبس                  -   ١٨٩                                            
            امنة عشرة                                                                                                     االنفرادي، وزيادة خفض مدته، وحتسني ظروفه بوسائل من بينها توفري إمكانية خروج األشخاص دون الث              

           وعالوة على    .              ٍ                                                                                           من العمر لساعٍة واحدة يف اليوم على األقل ومتكينهم من االستفادة من أي مرفق من املرافق الترفيهية                
                                                                                                                  ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة ومفصلة عن اللجوء إىل                  

  .                                 احلبس االنفرادي والظروف السائدة فيه

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

                  مسؤوليات الوالدين

                                                        ً                                                        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء فقدان الوالدين لسلطتهم تلقائياً على أطفاهلم مىت مت إيداعهم مبوجب حكم قضائي                  -   ١٩٠
             يليب مصاحل                                                                                                                    يف دور للحضانة أو يف مؤسسات للرعاية، ودون أن يتم على ما يبدو حتديد ما إذا كان هذا اإلجراء التلقائي                   

  .            الطفل الفضلى

                                                                                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املمكنة، مبا فيها تعديل تشريعاهتا القائمة، حلماية حقوق        -   ١٩١
                                                                                                                           الوالدين محاية كافية والعالقة القائمة بني الوالد والطفل وعدم اللجوء إىل نقل سلطة الوالدين إال يف ظروف استثنائية                  

  .                     ذلك مصاحل الطفل الفضلى           وعندما يليب 
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                                       االستعراض الدوري إليداع األطفال يف املؤسسات

                                                           ً                                             تالحـظ اللجـنة أنه يتم استعراض حاالت إيداع األطفال يف املؤسسات مرةً كل ثالث سنوات وزيارة قضاة                   -   ١٩٢
                 رارات اليت تقضي                               ُ َّ                                                                  حمـاكم األحـداث بصورة متكررة للقُصَّر املوضوعني يف املؤسسات، إال أهنا تعرب عن قلقها ألن الق                

  )            سجن لكسمربغ    " (            مراكز مغلقة  "       أو يف     )                                  مراكز حكومية للتربية االجتماعية      " (             مراكز مفتوحة  "                          بوضـع الصـغار إما يف       
  .                                                                      تصدر لفترات غري حمددة وألن الفترات اليت تتخلل عمليات االستعراض طويلة للغاية

                                      واز إيداع األطفال يف دور للحضانة أو يف                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق القاعدة اليت تقضي بعدم ج           -   ١٩٣
                               ٍ           ً                                                                          مؤسسات للرعاية إال ملدة حمددة، كسنٍة واحدة مثالً، مع إتاحة إمكانية متديد فترة اإليداع ملدة أخرى حمددة، والنص                  

  .                                                               على ضرورة إجراء استعراض دوري لظروف إيداع األطفال ومدى احلاجة إليه

                                  العنف واإليذاء واإلمهال وسوء املعاملة

                                                                                                                   ال تـزال اللجنة قلقة لعدم وجود أي تشريع حيظر صراحة العقوبة البدنية داخل األسرة وألن هذه املمارسة تبدو                    -   ١٩٤
ٍ             مقبولة إىل حٍد كبري يف اجملتمع            .  

                                                                                                               تكـرر اللجـنة توصيتها السابقة، وحتث الدولة الطرف على اعتماد حكم حيظر صراحة العقوبة البدنية داخل                   -   ١٩٥
                                                                                             ها الرامية إىل إشاعة الوعي يف صفوف اآلباء ومقدمي الرعاية بأشكال التأديب البديلة غري                                          األسـرة وعـلى تعزيز جهود     

  .       العنيفة

  .                                                                             وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال اليت مت اإلبالغ عنها -   ١٩٦

                             سة عن العنف تشمل على حنو أكثر                                                   من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد درا  ١٩            يف ضوء املادة  -   ١٩٧
          كما توصي    .      ً                                                                                                 حتديـداً االعـتداء والعنف اجلنسيني بغية تقييم مدى انتشار هذه املمارسات وأسباهبا ونطاقها وطابعها              

                                                                                                              اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل التصدي لسوء معاملة األطفال داخل األسرة واحليلولة دون حدوثها،       
  .                                                 الت االعتداء على األطفال ومالحقة اجلناة يف الوقت املناسب          وباإلبالغ حبا

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

                                                                                                 تعـرب اللجـنة عن عميق قلقها إزاء االرتفاع الشديد لعدد الوفيات يف صفوف األطفال بسبب حوادث السري        -   ١٩٨
  .                                  رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف

                                                                            رف بأن تعزز قدر اإلمكان جهودها الرامية إىل خفض عدد اإلصابات يف صفوف                                        توصـي اللجنة الدولة الط     -   ١٩٩
                                                                                                            األطفـال الـيت تنجم عن حوادث السري من خالل اختاذ تدابري تشمل رفع مستوى الوعي عن طريق تنظيم محالت                    

  .       تثقيفية

                  ورغم الترحيب مبا     .                                                                                       وتالحـظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد حاالت االنتحار يف أوساط املراهقني يف الدولة الطرف              -   ٢٠٠
ّ                                                        ً                                                              قُـّدم من معلومات مفادها أن وحدة للعالج النفسي قد أنشئت مؤخراً يف أحد مستشفيات البلد، فإن اللجنة تعرب عن                     ُ 
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                                                                                                         قلقهـا بشـأن ما يرد من معلومات عن معاجلة أطفال كثريين من لكسمربغ يف مؤسسات تقدم املساعدة النفسية للقصر        
                                                                 ٍ                        أو بلجيكا، وهو أمر يعزى إىل االفتقار املزعوم لنظام رعاية مالئم، وبوجٍه خاص إىل                                                   خـارج احلدود، يف أملانيا أو فرنسا      

ٍ                              عدم وجود طٍب نفسي لألطفال واألحداث يف لكسمربغ           .  

                                                                          ً                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من نتائج الدراسة الشاملة اليت أعدت مؤخراً ملعاجلة مسألة االنتحار                -   ٢٠١
ٍ           يف صـفوف الشـباب كأساٍس ل                                        كما توصي الدولة الطرف مبواصلة       .                                          وضع سياسات وبرامج تتعلق بصحة املراهقني                       

                                                                                                               حتسني جودة وإمكانية الطب النفسي لألطفال واألحداث يف البلد، مع توجيه اهتمام خاص لألحكام املتعلقة بالصحة                
  .                                العقلية، الوقائية منها والتدخلية

                                                                 نفذهتا شعبة الطب الوقائي يف هذا امليدان، فإهنا تعرب عن قلق                                                              ومـع أن اللجنة تالحظ مع التقدير األنشطة اليت           -   ٢٠٢
  .                             بالغ إزاء تعاطي الشباب الكحول

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إىل تعزيز السياسات الصحية اخلاصة باملراهقني وتدعيم               -   ٢٠٣
ٍ              برنامج التثقيف الصحي يف املدارس، مع إيالء اهتماٍم خاص ملشكلة تع   .                 اطي الشباب الكحول                                            

  األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية-٦

ٍ                         تعـرب اللجنة عن قلقها اللتحاق أطفال كثريين مبدارس يف البلدان اجملاورة، على ما يبدو بسبب عيوٍب تشوب                   -   ٢٠٤                                                                                     
                ملرافق التعليمية                                                                   كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت أفادت بأن عدد ا          .                                       الـنظام املدرسـي يف الدولـة الطرف       

                                                     أو من أوجه عجز يف التعلم حمدود يف لكسمربغ، وإزاء استبعاد  /                                               املخصصـة لألطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية و  
  .                                                                              ً       ً هؤالء األطفال، يف بعض احلاالت، عن املدارس العادية ووضعهم يف مرافق لألطفال املعوقني عقلياً وبدنياً

                                                            أو توسيع املرافق املخصصة للتعليم وزيادة فرص احلصول على          /     سني و                                    تشجع اللجنة الدولة الطرف على حت      -   ٢٠٥
                                                                                            كما توصيها باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لوضع حد للممارسة املتمثلة يف وضع األطفال الذين                .                     التعليم داخل البلد  

  .     ً بدنياً                                                   ً  أو من مشاكل سلوكية يف مرافق خاصة لألطفال املعوقني عقلياً و /                             يعانون من أوجه عجز يف التعلم و

                                                                           ً                                  وتالحـظ اللجنة مع االرتياح أن بإمكان األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء االلتحاق جماناً بالنظام املدرسي يف                 -   ٢٠٦
                بيد أن اللجنة ال   .                                                                                                 لكسـمربغ وأن وزارة التعليم قد عينت وسطاء بني الثقافات لتيسري إدماج األجانب يف النظام التعليمي        

                          ال حيققون يف أغلب األحيان       )                               يف املائة من تالميذ املدارس       ٤٠          أكثر من    (                   األطفال األجانب                     ً     ً        تزال قلقة ألن عدداً كبرياً من     
  .                                                                                          الفائدة املرجوة من الربنامج التعليمي ومن هنج التدريس املتبعة يف لكسمربغ، مبا يف ذلك املشاكل اللغوية

                               ميكن من خالهلا توفري فرص متكافئة                                                                       توصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اختاذ مجيع التدابري املمكنة اليت         -   ٢٠٧
    كما   .                                                                                                      لألطفـال األجانب وملتمسي اللجوء للحصول على نفس مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني يف جمال التعليم              

                                       ً                                                                    تشجعها على احلرص على أال تصبح اللغة عائقاً يف جمال التعليم وتوصيها باختاذ أي مبادرة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك        
  .                                          تقوية تساعد األطفال على تعلم اللغات املطلوبة            ختصيص دروس لل
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  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                                                       األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن آبائهم من ملتمسي اللجوء

                                                      ً                                            تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف توفر اإلقامة أساساً لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن آبائهم من     -   ٢٠٨
                                                                                                           مراكز استقبال نظامية مع ملتمسي اللجوء البالغني، وألهنا تفتقر إىل نظام لكفالة األطفال وإىل مراكز                                 ملتمسي اللجوء يف  

  .                                                                  استقبال متخصصة وإىل موظفني مؤهلني يعملون لصاحل األطفال من ملتمسي اللجوء

               نح احلق، من حيث                                                                                           وتعـرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء مدة إجراءات اللجوء الطويلة أكثر من الالزم وعدم م           -   ٢٠٩
                             كما تالحظ اللجنة بقلق عدم       .                                                                                    املـبدأ، لألطفال املنفصلني عن ذويهم واملقيمني يف لكسمربغ لاللتئام من جديد بأسرهم            
  .                                                                      توفر بيانات إحصائية ذات صلة بتسجيل األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

                                                 زمة إلتاحة إمكانيات كافية الستقبال األطفال غري                                                                توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الال          -   ٢١٠
                                                   وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم          .                                                      املصـحوبني واملنفصلني املتقدمني بطلبات جلوء إىل لكسمربغ       

  :      مبا يلي

                                                          معاجلة مسألة ضمان حقوق خاصة هلؤالء األطفال يف احلماية واملساعدة؛  ) أ ( 

                                           خاص مؤهلني لضمان رفاه األطفال البدين والنفسي؛                      توفري اإلشراف عن طريق أش  ) ب ( 

                                                       ً                                     إتاحـة اإلمكانية إلقامة عالقة مالئمة لتقدمي الرعاية تتجسد مثالً من خالل كفالة األطفال أو توفري          ) ج ( 
                         ً    مرافق استقبال صممت خصيصاً هلم؛

      ل أو                                                                                       خفـض طول مدة اإلجراءات لصاحل األطفال ملتمسي اللجوء ومعاجلة أي طلب يقدمه الطف               ) د ( 
               من االتفاقية؛  ١٠                                                                 والداه بغرض مل مشل األسرة بطريقة إجيابية وإنسانية وعاجلة يف ضوء املادة 

  .                                                                توفري بيانات إحصائية عن تسجيل األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم    ) ه ( 

              إدمان املخدرات

                                   ري املشروعة يف أوساط الشباب وحتيط                                                                              تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل تعاطي املخدرات واملؤثرات غ           -   ٢١١
  .    ً                                                        علماً بالصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف تصديها هلذه الظاهرة

                                                                                                               توصـي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة حتلل فيها بدقة أسباب ونتائج هذه الظاهرة وإمكانية ارتباطها                 -   ٢١٢
                                  كما توصيها باالستفادة من نتائج       .                    يف الدولة الطرف                                                             بالسلوك العنيف وارتفاع معدل االنتحار بني صفوف املراهقني       

  .                                                                          هذه الدراسة لزيادة جهودها الرامية إىل منع تعاطي املخدرات واملؤثرات غري املشروعة

 



CRC/C/146 
Page 45 

                               االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم

                       رف للقضاء على مشكلة                                                                                              ترحـب اللجـنة بالتدابري التشريعية الكثرية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الط              -   ٢١٣
                                                                                                        االسـتغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم واستخدامهم يف املواد اخلليعة والتوعية هبا، إال أهنا تعرب عن قلقها ألن ظروف     
                                                                                                               عمـل النسـاء والفتـيات الاليت يصلن إىل لكسمربغ للعمل يف قطاع الترفيه قد تعرضهن خلطر استخدامهن يف الدعارة              

  .         واالجتار هبن

                                                                                          وغريها من املواد ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف                ٣٤               ضوء املادة     يف -   ٢١٤
                                                                                                           مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل منع ومكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وألغراض استغاللية              

  .                                 شكلة وختصيص املوارد الكافية ملعاجلتها                                                       أخرى، وذلك بوسائل منها إعداد دراسات لتقييم طابع وحجم امل

                                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                -   ٢١٥
                                                                                بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه؛            :                            والـربوتوكولني املكملـني هلا    

     ً                                       وعالوةً على ذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة         .                                                        ول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو                 وبـروتوك 
  .                      ً                                                               الطرف على أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                       إدارة شؤون قضاء األحداث

      ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٦                                             ا الدولة الطرف باعتمادها القانون املؤرخ                                               تالحظ اللجنة اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهت      -   ٢١٦
   :                                              يف اآلونة األخرية، إال أهنا ال تزال قلقة إزاء ما يلي

                                                                                                       إيـداع أشـخاص دون الثامـنة عشرة من العمر يف مراكز احتجاز للبالغني، وهو ما يسفر عن كثرة                     ) أ ( 
  ؛ )           انات منفصلة                         حىت وإن كانوا يعيشون يف زنز (                  االتصاالت بني الفئتني 

                                                                                                       إيداع أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر من املخالفني للقانون مع أولئك الذين يعانون من مشاكل                  ) ب ( 
                                 اجتماعية أو سلوكية يف املباين ذاهتا؛

                                             سنة إىل حماكم عادية وحماكمتهم كبالغني يف          ١٨    و   ١٦                                             احـتمال إحالة أشخاص تتراوح أعمارهم بني          ) ج ( 
                بالغة اخلطورة؛                  حالة ارتكاهبم جرائم

   ).      أعاله   ١٨٩   و   ١٨٨             انظر الفقرتني  (                                        ً         ً حبس أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر حبساً انفرادياً   ) د ( 

                                                                                                       تكـرر اللجـنة مـرة أخـرى توصيتها السابقة إىل الدولة الطرف لتحقيق املواءمة الكاملة بني نظام قضاء            -   ٢١٧
                                            معايري األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء              ، ومع   ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                                                 األحـداث واالتفاقـية، وال سـيما مـع املواد           

          ، ومبادئ   )           قواعد بيجني  (                                                                                          األحـداث، مبـا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث               
                                       ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث       )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                              األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        

                                                                                                                  من حريتهم ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وتوصيات اللجنة اليت                        اجملـردين 



CRC/C/146 
Page 46 

 

   ويف    ).    ٢٣٨-   ٢٠٣            ، الفقرات   CRC/C/46      انظر   (                                                               قدمتها يف يومها املخصص للمناقشة العامة بشأن قضاء األحداث          
  :            اءات التالية                                                  ً     هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ حتديداً اإلجر

                                                            إنشاء مراكز احتجاز منفصلة لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛  ) أ ( 

                                                                                                اختاذ تدابري ملنع اللجوء إىل احلبس االحتياطي وغريه من أشكال احلبس واحلد منه وتقصري مدته إىل                  ) ب ( 
                حل اجملتمع احمللي،                                                                                                  أقصـى حـد بوسائل منها وضع وتنفيذ أساليب بديلة للحبس، كإصدار أوامر ألداء خدمات لصا               

                                     وتدخل القضاء ألغراض اإلصالح وما إىل ذلك؛

                                                                                              إبقـاء األشخاص دون الثامنة عشرة املخالفني للقانون منفصلني عن األشخاص دون الثامنة عشرة                ) ج ( 
                                   ممن لديهم مشاكل اجتماعية أو سلوكية؛

      لغني؛                                                           جتنب حماكمة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر يف مجيع احلاالت كبا  ) د ( 

  .                                                 إنشاء هيئة رصد مستقلة لتفتيش مراكز األحداث بانتظام    ) ه ( 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٨

                                                                                                            ترحـب اللجنة باملعلومات اليت أفادت بأن الدولة الطرف تتخذ إجراءات للتصديق على الربوتوكول االختياري                -   ٢١٨
  .                                       ألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة                                       امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع ا

                                                                    ً                                  توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإجناز هذا العمل يف أسرع وقت ممكن حىت تصبح طرفاً يف الربوتوكول                    -   ٢١٩
  .                                                                                       االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

 شر املتابعة والن-٩

        املتابعة

                                                                                  ً     ً                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ                  -   ٢٢٠
                                                                                                                  إجـراءات مـنها إحالتها، حسب االقتضاء، إىل أعضاء جملس الوزراء أو ديوان احلكومة أو إىل أي هيئة مماثلة، وإىل                

   .                                                              عات أو الواليات كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات                              الربملان، وحكومات وبرملانات املقاط

      النشر

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاين والردود اخلطية اليت                 -   ٢٢١
    على  (                   ن طريق اإلنترنت،                                                    ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك ع          )                 املالحظات اخلتامية  (                     قدمـتها والتوصيات    

                                                                                   للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال هبدف إثارة املناقشة             )                         سـبيل املـثال ال احلصر     
  .                                والوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير القادم-١٠

            ومن اجلوانب    .                من االتفاقية    ٤٤                                                                                تؤكـد اللجنة على أمهية ممارسة تقدمي التقارير لالمتثال التام ألحكام املادة            -   ٢٢٢
                                                                                                               اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف إزاء األطفال مبوجب االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل كي                

                                                                         ويف هذا الصدد، يعترب تقدمي الدول للتقارير بانتظام ويف الوقت املناسب             .                                               تنظر فيما أحرز من تقدم يف تنفيذ االتفاقية       
                                                                                            وتسلم اللجنة بأن بعض الدول األطراف تواجه صعوبات يف إعداد التقارير يف الوقت املناسب                .    مهية    ً              أمـراً بـالغ األ    

ٍ           وعـلى أساٍس منتظم                                                                                                     وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير حبيث               .         
                                                              الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير                    ً     ً                                              متتـثل امتثاالً تاماً ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة          

     ً   شهراً    ١٨                                                                  ، أي قبل التاريخ احملدد لتقدمي التقرير الدوري الرابع بفترة               ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان  ٥                      موحد يف موعد أقصاه     
   لك                                            وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بعد ذ   ). CRC/C/118     انظر  (       صفحة    ١٢٠                              عـلى أال يـتجاوز التقرير       

  .      ً                                         تقريراً كل مخس سنوات  على النحو املتوخى يف االتفاقية

 النمسا: املالحظات اخلتامية

      ١٠٠٨    و     ١٠٠٧            يف جلستيها     ) Corr.1    و CRC/C/83/Add.8 (                                                   نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين للنمسا          -   ٢٢٣
      ١٠٢٥                    ، واعتمدت، يف جلستها  ٥   ٢٠٠      يناير  /              كانون الثاين   ١٤             املعقودتني يف     ) 1008    و CRC/C/SR.1007                انظر الوثيقتني    (
  .                          ، املالحظات اخلتامية التاليـة    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨          املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1025             انظر الوثيقة  (

  مقدمة-ألف 

                                                                                                                 ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين الذي أعد وفقا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها                  -   ٢٢٤
              ، وقد تضمنت    )CRC/C/Q/AUT/2 (                                                                   اللجنة عن ارتياحها لتقدمي الردود اخلطية على قائمة املسائل                    كما تعرب   .         اللجـنة 

                  كما تعرب اللجنة     .                                                                                                    هذه الردود بيانات إحصائية شاملة وأتاحت للجنة أن تفهم بوضوح حالة األطفال يف الدولة الطرف              
  .   معه                                                              عن ارتياحها حلضور وفد وزاري رفيع املستوى وإلقامة حوار صريح وبناء 

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

          وهي ترحب    .                ً                                                                                       حتـيط اللجنة علماً، مع التقدير، بتدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف عمال بتوصياهتا السابقة               -   ٢٢٥
  :    ً                 أيضاً بالتدابري التالية

                          لعليا وفورارلربغ وزالتسربغ؛                                       إدراج حقوق الطفل يف دستور واليات النمسا ا  ) أ ( 

                                            باعتماد الئحة تعديل قانون الوالدين والطفل؛    ٢٠٠١             القيام يف عام   ) ب ( 

                                             بإنشاء اجمللس االحتادي النمساوي لتمثيل الشباب؛    ٢٠٠١             القيام يف عام   ) ج ( 
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     طفال                                                                                              التصـديق عـلى الـربوتوكولني االختـياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األ                ) د ( 
                على اتفاقية       ٢٠٠٠                                                                                                    واسـتغالهلم يف الـبغاء ويف املواد اخلليعة وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والتصديق يف عام                 

           املتعلقة     ١٨٢                       على االتفاقية رقم         ٢٠٠١                                             بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، ويف عام            ١٣٨                                مـنظمة العمـل الدولية رقم       
  .                      ت الفورية للقضاء عليها                                  حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

     انظر  (                                                                                                        تالحـظ اللجـنة بارتـياح معاجلـة خمـتلف دواعـي القلق اليت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها                     -   ٢٢٦
CRC/C/15/Add.98 (         الطرف، وذلك باعتماد ما يلزم من تدابري تشريعية وسياسات                                              لدى النظر يف التقرير األويل للدولة                                                             .  

                          ورصد اعتمادات من امليزانية   )   ١٠       الفقرة  (              وهيئة التنسيق   )  ٧        الفقرة   (                                                       غري أن التوصيات املتعلقة مبسائل من بينها التحفظات         
                  لجنة إىل أن هذه            وتشري ال   .                            مل تكن موضع متابعة كافية      )   ٢٩        الفقرة   (               وقضاء األحداث     )   ١٢          الفقـرة    (                    للـتعاون الـدويل     

   .                                                    الشواغل والتوصيات ترد من جديد يف هذه املالحظات اخلتامية

                                                                                                          حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما بوسعها ملعاجلة التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية على                  -   ٢٢٧
  .  ية                                                                        التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد ومعاجلة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتام

         التحفظات

                    ، لكنها ما زالت ترى   ١٧   و  ١٥   و  ١٣                                                                     حتيط اللجنة علما بشرح الوفد ألسباب عدم سحب التحفظات على املواد           -   ٢٢٨
                                                                                                                       أن التحفظات غري الزمة، ال سيما يف ضوء إعالن وخطة عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                    

١٩٩٣    .  

                                                                                رف بأن تنظر يف مدى ضرورة اإلبقاء على التحفظات القائمة وأن تواصل وتنهي                                        توصـي اللجنة الدولة الط     -   ٢٢٩
    .                                ً                    استعراضها بغية سحب التحفظات وفقاً إلعالن وخطة عمل فيينا

        التشريع

                                كما تالحظ اللجنة، على الصعيد       .                                                                               ترحـب اللجنة باإلصالحات التشريعية الرامية إىل زيادة التطابق مع االتفاقية           -   ٢٣٠
                                              ، وهو يهدف، يف مجلة أمور، إىل إدراج حقوق             ٢٠٠٣                                                   املؤمتر النمساوي لإلصالح الدستوري قد بدأ يف عام                       الفدرايل، أن   

                                                                                                   غـري أن اللجنة قلقة ألن بعض التشريعات احمللية يف الدولة الطرف ال تتوافق بالكامل مع مبادئ                   .                      الطفـل يف الدسـتور    
  )   ٢٠      املادة  (                              ، ومحاية األطفال الذين ال أهل هلم  )  ١٠     ملادة  ا (                                        ّ              االتفاقـية وأحكامها، خبصوص مسائل من بينها ملّ مشل األسر     

    ).   ٢٢      املادة  (                واألطفال الالجئون 
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                                                                                                        توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها من أجل إدراج حقوق الطفل يف الدستور على                   -   ٢٣١
                    يع التدابري الالزمة                                         كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ مج        .                                                        مسـتوى الدولـة الفدرالـية والواليات على حد سواء         

   ٢٠    و   ١٠                               ً     ً                                                                            لضـمان توافـق تشـريعها احمللي توافقاً تاماً مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، ال سيما يف ما يتعلق باملواد                    
  .      منها  ٢٢ و

        التنسيق

                                                                                                                 إن اللجنة، إذ تقر باجلهود املبذولة لتحسني تنسيق السياسات، تعرب من جديد عن قلقها بشأن عدم وجود هيئة                   -   ٢٣٢
ـ                                                                                                 ً               لى مستوى الدولة الفدرالية والواليات، تكون مكلفة، على حنو واضح، مبهمة تنسيق تنفيذ االتفاقية تنسيقاً                           حمـددة، ع

  .    ً شامالً

                                                                                                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إنشاء آلية دائمة وفعالة تعىن حبقوق     -   ٢٣٣
                                                                   ختصص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتشغيل هذه اآللية                                                               الطفل على مستوى الدولة الفدرالية والواليات وبأن      

  .           على حنو فعال

                  خطط العمل الوطنية

    خطة  "                            خطة عمل وطنية بعنوان          ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                                                تالحظ اللجنة مع التقدير أن احلكومة قد أقرت يف تشرين الثاين           -   ٢٣٤
                          اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة   "                 عامل يليق باألطفال "   نة                                           ، تتضمن أهداف ومقاصد الوثيقة اخلتامية املعنو "                   عمـل حلقوق الشبيبة  

  .    ٢٠٠٢                                    يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل يف عام 

                                                                                                 توصـي اللجـنة بأن يعتمد الربملان أخريا خطة عمل حقوق الشبيبة، وبأن تكفل الدولة الطرف ختصيص ما          -   ٢٣٥
                                                    اخلطة تنفيذا فعاال، وبأن تدعم اخلطة وتيسر إشراك                                                                             يكفـي من املوارد املالية والبشرية يف الوقت املناسب لتنفيذ هذه            

                                                  كما توصي الدولة الطرف بوضع مؤشرات لرصد خطة          .                                                          األطفال والشباب والوالدين واهليئات املعنية على حنو نشط       
    .                      العمل الوطنية وتقييمها

              التعاون الدويل

                                      الدولة الطرف بزيادة مستوى املساعدة                  وبالتزام       ٢٠٠٤                                                           ترحـب اللجنة بإنشاء وكالة التنمية النمساوية يف عام           -   ٢٣٦
  ،     ٢٠٠٦                        يف املائة حبلول عام          ٠,٣٣                                          يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل             ٠,٢٢                                            اإلمنائـية الرمسية من املعدل احلايل البالغ        

          لي اإلمجايل،                           يف املائة من الناتج احمل       ٠,٧                                                                                  لكنها تعرب عن قلقها ألن مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية ال يزال دون مستوى              
  .                                         وهو املستوى املستهدف الذي حددته األمم املتحدة

              ، بأن تواصل    )CRC/C/15/Add.98                من الوثيقة      ١٢              انظر الفقرة    (                                         توصي اللجنة، يف ضوء توصياهتا السابقة        -   ٢٣٧
            يف املائة      ٠,٧                                                                                                       الدولة الطرف وتعزز أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وأن ترفع مستوى مساعدهتا اإلمنائية الرمسية إىل                

                                                                                                                  مـن الـناتج احمللي اإلمجايل، على حنو ما أوصت به األمم املتحدة، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق الطفل يف الربامج                     
  .        واملشاريع
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            مجع البيانات

                           غري أهنا تأسف لعدم توافر       .                                                                                          حتيط اللجنة علما مع التقدير بالبيانات الشاملة املقدمة يف التقرير ويف الردود اخلطية             -   ٢٣٨
                                                                                                             نات مفصلة ومصنفة يف بعض جماالت االتفاقية، كالبيانات عن األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، وعمليات التبين                    بـيا 

  .                                                                  داخليا أو على املستوى الدويل، ومصروفات امليزانية املخصصة لألطفال املعوقني

                         ارنة املتعلقة باالتفاقية                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل وضع نظام جلمع البيانات املق              -   ٢٣٩
                                                                                               وينبغي أن تشمل البيانات األطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تكون مصنفة، وأن تركز بصفة                 .                  عـلى حنـو شامل    

  .                                                               خاصة على الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء

             نشر االتفاقية

                                                          جل التعريف على نطاق واسع بأحكام االتفاقية ومبادئها،                                                                إن اللجـنة، إذ حتيط علما جبهود الدولة الطرف من أ           -   ٢٤٠
   .                                                   ترى أنه ال بد من تعزيز هذه اجلهود وبذهلا على حنو منهجي

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها من أجل التعريف على نطاق واسع بأحكام االتفاقية ومبادئها                -   ٢٤١
                                                           ع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع بربنامج منهجي موجه                 كما تشج   .                                          وجعلها مفهومة من قبل البالغني واألطفال     

                                                                                                                      لألطفـال والوالديـن ومجيع الفئات العاملة من أجل األطفال ومعهم للتثقيف والتدريب فيما يتعلق مببادئ االتفاقية                 
َ                                                               كما توصي الدولة الطرَف بإدراج حقوق الطفل يف شىت برامج التدريب املوجهة هلذه الفئات يف مر    .         وأحكامها        حلة ما                     

  .                      قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة

  املبادئ العامة-٢

            منع التمييز

                                                                                                                 حتـيط اللجـنة علما مبا بذلته الدولة الطرف من جهود إجيابية يف سبيل التصدي للتمييز العنصري، وهي جهود                    -   ٢٤٢
                      ن اللجنة قلقة إزاء         غري أ    ). CERD/C/60/CO/1 (                                                                         أقرت هبا أيضا جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتا اخلتامية            

                                                                                                                        املواقف واملظاهر التمييزية املتمثلة يف النازية اجلديدة والعنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب جتاه مجاعات                 
                                                                                                                     املهاجرين واجلماعات املنحدرة من أصول إثنية معينة، وتأثري ذلك على أطفال هذه اجملموعات، وجتاه األطفال الالجئني أو                

  .             ملتمسي اللجوء

                                                                                                        توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتكفل إعمال القوانني املوجودة اليت تضمن مبدأ عدم                 -   ٢٤٣
                                                                            من االتفاقية امتثاال كامال، وبأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء على   ٢                                     التميـيز واالمتـثال ألحكام املادة       

    .                                         مجيع أشكال التمييز ضد أطفال الفئات الضعيفة

                                                                                                         وتطلـب اللجـنة إدراج معلومات حمددة، يف التقرير الدوري املقبل، بشأن التدابري والربامج ذات الصلة                 -   ٢٤٤
      ٢٠٠١                                                                                                             باالتفاقـية، اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف يف إطار متابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام                
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                                               األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق                                                                املؤمتـر العـاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره          
  .                  بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١   ( ١                 اللجنة العام رقم 

                                                                                                               وتعـرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف الواليات واألقاليم، يف جماالت مثل خدمات                -   ٢٤٥
ّ                     قلق وجود تباينات شىت قد تبلغ حّد التمييز يف بعض احلاالت                                                   الرفاه والرعاية اخلاصة باألطفال والشباب، لكنها تالحظ ب                              .  

                                                                                                            توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تبذل جهودا ملواءمة اإلطار القانوين خلدمات الرفاه والرعاية اخلاصة                  -   ٢٤٦
    على        وعالوة    .                                                                                                       باألطفـال والشـباب، واعتماد معايري دنيا تتوافق مع أحكام االتفاقية على صعيد الواليات واألقاليم              

                                                                                                                 ذلـك، توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم على حنو منهجي برصد وتقييم نوعية هذه اخلدمات ومدى تيسرها                   
  .        وتوافرها

                  احترام آراء الطفل

                             وعدد من املنظمات على الصعيد     ٢٠٠١                                                                 ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس االحتادي النمساوي لتمثيل الشباب يف عام       -   ٢٤٧
                                            غري أن اللجنة ترى أنه ينبغي تعزيز هذه          .                                                     هود املبذولة فيما يتعلق مبشاركة األطفال يف املدارس                          كما حتيط علما باجل     .     احمللي
  .     اجلهود

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٤٨

                                                                                          تعزيـز دعمهـا للمجلس االحتادي النمساوي لتمثيل الشباب واملنظمات احمللية األخرى، وذلك               ) أ ( 
                                     من اهلياكل الدميقراطية واملوارد املالية؛               ً              بوسائل منها مثالً توفري ما يكفي 

                                                                      من االتفاقية، يف تعزيز احترام آراء األطفال داخل األسر واملدارس             ١٢                          االستمرار، يف ضوء املادة       ) ب ( 
                                                                       واهليئات اإلدارية وغريها من املؤسسات، وتيسري مشاركتهم يف مجيع األمور اليت هتمهم؛

                                                      امة اجلمهور، وتثقيف وتدريب املهنيني هبدف تنفيذ هذا                                               تدعـيم محـالت التوعـية املوجهة إىل ع          ) ج ( 
   .            املبدأ العام

                            ومبا تقدمه احلكومة من دعم       )                رات أوف دراهت     " (                 خط مساعدة الطفل   "                                         وحتيط اللجنة علما مع التقدير بأنشطة        -   ٢٤٩
   .                يله بصورة فعالة    وتشغ  "           خط املساعدة "                                                       غري أن اللجنة قلقة إزاء ضرورة زيادة الدعم اهليكلي لتطوير   .            يف هذا الصدد

                                                                                                     توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة دعمها خلط مساعدة الطفل على حنو هيكلي يضمن بأقصى                 -   ٢٥٠
                                                                                                                      قـدر مـن الفعالية تشغيل هذه الوسيلة اهلامة اليت متكن األطفال من التعبري عن شواغلهم وآرائهم والتماس العون                   

    .       واملشورة
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  احلقوق واحلريات املدنية-٣

          ق يف اهلوية  احل

                      ً         وتعرف هذه الظاهرة أيضاً ب        (                                                                                     يسـاور اللجنة قلق إزاء انتشار ظاهرة اإلجناب دون ذكر اهلوية يف الدولة الطرف                -   ٢٥١
               تؤخذ بطريقة غري   )         الوالدين (                                         وهي تالحظ أن بعض البيانات املتعلقة بالوالد     ").             أعشاش الرضع  "    أو    "                     شبابيك إيداع الرضع   "

  .    رمسية

   ".                     شبابيك إيداع الرضع   "                                                                       دولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع استخدام ما يسمى ب                              توصي اللجنة ال   -   ٢٥٢
                                                                                                                        كمـا توصيها بالقيام، من باب االستعجال، باعتماد وتنفيذ أحكام ولوائح تتعلق بتسجيل مجيع البيانات الطبية املهمة                

                   والسماح للطفل، يف     )         الوالدين (              ميالد الوالد                                    ً      ً                             وغريها من البيانات ذات الصلة تسجيالً مستقالً، وخاصة اسم وتاريخ           
  .                                  وقت مناسب، بالوصول إىل هذه البيانات

                           الوصول إىل املعلومات املناسبة

                                                                                                             إن اللجـنة، إذ ترحـب جبهود الدولة الطرف من أجل محاية األطفال من تأثري وسائط اإلعالم السليب، تشاطر                    -   ٢٥٣
                                                                    ق الصكوك القانونية القائمة املتعلقة بتقييد نشر الصور والنصوص                                                              الدولـة الطرف انشغاهلا بضرورة مراجعة وتوسيع نطا       

                                                                                                                       واأللعـاب العنصـرية والعنـيفة واملشـجعة على العنف عن طريق اإلنترنت ووسائط اإلعالم التقليدية وألعاب الفيديو                  
  .        احلاسوبية

    كما   .            ومات املضرة                                                                                       توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها من أجل محاية األطفال من املعل              -   ٢٥٤
                                                                                                                   توصـيها بـالعمل عـلى توعـية اآلباء وتوعية األطفال هبدف محاية األطفال بصورة فعالة من العنف عرب اإلنترنت                    

  .                                                             والتلفزيون واأللعاب احلاسوبية، وتشجيع التعاون الدويل يف هذا الصدد

             محاية اخلصوصية

                                      حقهم يف اخلصوصية، فيما يتعلق باملراسالت                                                                  يسـاور اللجـنة قلـق إزاء مـا أفاد به أطفال ومراهقون من أن         -   ٢٥٥
  .               ُ                             الشخصية مثال، ال ُيحترم بالكامل يف احلياة اليومية

                                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، كالتوعية وتنظيم احلمالت التثقيفية، بغية حتسني فهم                -   ٢٥٦
    .                 ق الطفل يف اخلصوصية                                                      واحترام الوالدين واملهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم حل

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

  ّ        ملّ مشل األسر

                                   ّ                                                                         يسـاور اللجـنة قلق إزاء طول إجراءات ملّ مشل األسر وإزاء تقييد هذا اإلجراء عن طريق نظام احلصص واحلد                  -   ٢٥٧
  .     سنة  ١٥                        األقصى لسن األطفال البالغ 
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                             ّ                                   الالزمة لضمان توافق إجراءات ملّ مشل األسر توافقا تاما مع                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري       -   ٢٥٨
  .             من االتفاقية  ١٠      املادة 

                                        إيذاء األطفال وإمهاهلم واستعمال العنف ضدهم

                                                                                                         ترحـب اللجـنة مبختلف التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية فيما يتعلق باالعتداء           -   ٢٥٩
  .                                                                     غري أهنا تشعر بالقلق إزاء مدى فعالية إنفاذ القانون وتعايف األطفال الضحايا  .  ة                      اجلنسي والعنف داخل األسر

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٦٠

                                                                                التكفل بتدريب املوظفني العاملني سواء يف إطار عملية املقاضاة أو يف عملية تعايف الضحايا؛  ) أ ( 

        ملرتكبني؛                                       توفري برامج لتغيري مواقف وسلوك املعتدين وا  ) ب ( 

                                  النهوض بربامج تعايف األطفال الضحايا؛  ) ج ( 

                                                                                           السـعي إىل توفـري خدمـة موحدة تقدم يف إطارها خدمات متعددة االختصاصات ومشتركة بني                  ) د ( 
  .        القطاعات

                العقوبة البدنية

                  ومؤسسات رعاية                                                                                                    ترحب اللجنة حبظر العقوبة البدنية قانونا يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك األسرة والنظام اجلزائي               -   ٢٦١
  .                                                                    غري أن اللجنة قلقة ألن ممارسة العقوبة البدنية قد تكون مستمرة داخل األسرة  .       األطفال

                                                                                                             توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة محالهتا التثقيفية والتوعوية العامة بشأن األشكال غري العنيفة لتأديب                -   ٢٦٢
                                                   دراسات بشأن مدى تفشي العنف يف حياة األطفال                                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء       .                     األطفـال وتربيـتهم   

    .                                             واآلثار السلبية للعقوبة البدنية على مناء األطفال

  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٥

            صحة املراهقني

                                                                                                      إن اللجنة، إذ حتيط علما جبهود الدولة الطرف، تبقى قلقة إزاء املشاكل الصحية اليت يواجهها املراهقون، ال سيما    -   ٢٦٣
                                                                                                                طي املخدرات والتبغ واإلفراط يف شرب الكحول، وألن اللوائح املتعلقة باستهالك األطفال واملراهقني هلذه املواد يندرج                تعا

                                                                                         وعالوة على ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء املنتديات املتاحة على اإلنترنت واليت تتناول               .                              يف دائـرة اختصـاص الواليات     
  .                           التجارب واألفكار االنتحارية                                   موضوع االنتحار، حيث ميكن للشباب تبادل
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                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل منع تعاطي املخدرات والتبغ واإلفراط يف شرب                  -   ٢٦٤
                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري عملية        .                                                               الكحول، ومواءمة اللوائح املختلفة يف شىت الواليات هبذا الشأن        

ّ             ح على اإلنترنت من معلومات حتّض على االنتحار                       ملنع الوصول إىل ما هو متا                           .  

                          املمارسات التقليدية الضارة

                                                                                                                 إن اللجـنة، إذ ترحـب بالتدابري القانونية املتعلقة حبظر حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومقاضاة من                  -   ٢٦٥
                            للمهاجرين ما زالت حتدث يف                                                                                           ميارسـوهنا، تعرب عن قلقها ألن هذه املمارسة اليت متس البنات والشابات ضمن مجاعات               

   .                      ُ                              ُ               النمسا ويف اخلارج حيث ُينقل بعض األطفال إلمتام العملية مث ُيعادون إىل البلد

                                                                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل منع هذه املمارسة والقضاء عليها بتنظيم محالت                  -   ٢٦٦
                                                  يف إمكانية جترمي أفعال من ميارسون عمليات تشويه                                                                         تثقيفـية مناسبة وحمددة اهلدف ضمن الطوائف الدينية، وبالنظر          

    .                              األعضاء التناسلية لإلناث يف اخلارج

                      احلق يف مستوى معيشة الئق

                                                                                                                   حتـيط اللجـنة علما مع التقدير بشىت التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف سبيل مكافحة الفقر، مبا يف ذلك                     -   ٢٦٧
                                 غري أن اللجنة تبقى قلقة إزاء        .                                          ة األطفال ملساعدة األسرة اليت تريب أطفاال                                                    اعـتماد استحقاقات أسرية وزيادة بدالت إعال      

  .                                                                                            ارتفاع معدل الفقر، ال سيما يف صفوف األسر الوحيدة الوالد واألسر املتعددة األفراد واألسر األجنبية األصل

                       ميس األطفال والقضاء                                                                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من فقر األسر الذي              -   ٢٦٨
                                                                                                        كما توصي الدولة الطرف مبواصلة تقدمي املساعدة املنسقة تنسيقا حسنا وتوفري الدعم لألسر احملرومة اقتصاديا،            .     عليه

   ويف   .                                                                                                             ال سـيما األسر الوحيدة الوالد واألسر األجنبية األصل، بغية ضمان حق الطفل يف التمتع مبستوى معيشة الئق                 
                                                                              اجلهود الرامية إىل دعم األمهات الوحيدات العائدات إىل سوق العمل بوجه خاص، وزيادة                       هذا الصدد، ينبغي تكثيف

  .                                                املرافق اجليدة واملتيسرة لرعاية األطفال أثناء النهار

  تدابري احلماية اخلاصة-٦

                                                      ملتمسو اللجوء من األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم 

                                                                           الطرف على مستوى الدولة الفدرالية والواليات من أجل زيادة عدد أماكن                                                   إن اللجـنة، إذ تقـر جبهود الدولة          -   ٢٦٩
                                                                                                                    اإليـواء اخلاصـة مبلتمسـي اللجوء من األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، تبقى قلقة ألن مرافق االستقبال                   

                             ياء على ملتمسي اللجوء من                                                                                                 املوجـودة ال تزال غري كافية مقارنة بعدد امللتمسني وألنه ال يتم بصورة منهجية تعيني أوص               
   .                                    األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم
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    :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٧٠

                                                                                             ضـمان القـيام بصورة منهجية بتعيني أوصياء على ملتمسي اللجوء من األطفال غري املصحوبني                 ) أ ( 
                                                        واملنفصلني عن ذويهم، ومراعاة مصاحل الطفل الفضلى كما ينبغي؛

                                  ً                                                            ضمان قيام موظفني مؤهلني ومدربني مهنياً بإجراء مجيع املقابالت مع ملتمسي اللجوء من األطفال                ) ب ( 
                              غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛

                                                                                                 توفـري مكـان إقامة الئق، مع مراعاة حالة مناء مجيع ملتمسي اللجوء من األطفال غري املصحوبني                   ) ج ( 
                   واملنفصلني عن ذويهم؛

                                                                                        بدأ مصاحل الطفل الفضلى مراعاة تامة عند البت يف ترحيل ملتمسي اللجوء من األطفال                         مـراعاة م    ) د ( 
                                                            غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم وتفادي احتجازهم إىل حني ترحيلهم؛

                                      االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

           بشأن احلد    ١٣٨                      ظمة العمل الدولية رقم                                                                         حتـيط اللجـنة علما مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية من          -   ٢٧١
                                                                                                                       األدىن لسن االستخدام، لكنها تبقى قلقة ألن التشريع احمللي ال يزال يسمح لألطفال باملشاركة يف األعمال اخلفيفة ابتداء                  

  .                  من سن الثانية عشرة

ّ   بأن تعّدل   ) CRC/C/15/Add.98                من الوثيقة      ٢٨              انظر الفقرة    (                                تكرر اللجنة توصيتها السابقة      -   ٢٧٢                  الدولة الطرف         
  .   ١٣٨                                                                                تشريعها احمللي برفع هذه السن إىل احلد املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                           االستغالل اجلنسي واملواد اخلليعة واالجتار باألطفال

   اد                                                                                                         ترحـب اللجـنة جبهود الدولة الطرف فيما يتصل مبعاجلة مسألة االعتداء اجلنسي واستغالل األطفال يف املو                 -   ٢٧٣
                                            املتعلقة مبكافحة االعتداء اجلنسي واستغالل          ١٩٩٨                         ً                                             اخللـيعة، وهـي جهود تشمل مثالً اعتماد خطة العمل الوطنية لعام             

                   ً                 كما حتيط اللجنة علماً بقانون عام        .                                                                                   األطفـال يف املواد اخلليعة على اإلنترنت وتدريب أفراد الشرطة وغريهم من املهنيني            
ّ                         املعّدل للقانون اجلنائي والذي     ٢٠٠٤    .           ً      ً                  يتضمن حكماً جديداً بشأن االجتار بالبشر    

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٢٧٤

                                                                                            تعزيـز جهودهـا من أجل صياغة خطة عمل وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري واالجتار                 ) أ ( 
                        االستغالل اجلنسي لألطفال                        ً     ً       ُ                                                          بالبشـر وتنفيذها تنفيذاً فعاالً، كما اُتفق عليه خالل املؤمتر العاملي األول والثاين ملكافحة             

                                                                                ، مع مراعاة الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع            )    ٢٠٠١    و     ١٩٩٦ (                ألغـراض جتارية    
                   ملكافحة االعتداء       ١٩٩٨                                                                                              األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وخطة العمل الوطنية القائمة املعتمدة عام              

                                                وينبغي زيادة تدعيم التعاون الدويل وخاصة اإلقليمي؛  .                                طفال يف املواد اخلليعة على اإلنترنت                اجلنسي واستغالل األ
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                                                                                              تعزيز قدرة الشرطة واملوظفني املعنيني على تلقي الشكاوى والتحقيق يف قضايا االجتار واالستغالل               ) ب ( 
                                     ية واملالية، وتوفري التدريب املناسب                ً                                                                     اجلنسي حتقيقاً يراعي ظروف الطفل، وذلك بوسائل من بينها زيادة املوارد البشر           

             عند االقتضاء؛

  ؛ "                                                          مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السياحة "                 تعزيز ودعم تنفيذ   ) ج ( 

                                                                                                ضـمان وصـول األطفال الذين تعرضوا لالجتار واالستغالل يف البغاء ويف املواد اخلليعة يف الدولة                  ) د ( 
   .                                   املناسبة وبرامج وخدمات إعادة اإلدماج                    الطرف إىل سبل التعايف 

            قضاء األحداث

                                  ، وهي ظاهرة متس على حنو مفرط األشخاص   ١٨                                                               يسـاور اللجـنة قلق إزاء عدد احملتجزين الذين مل يبلغوا سن           -   ٢٧٥
  .                  واحملتجزين البالغني  ١٨                                                                         املنحدرين من أصل أجنيب، وإزاء عدم الفصل دائما بني احملتجزين الذين مل يبلغوا سن 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي - ٦  ٢٧

               من االتفاقية،   ٤٠   و  ٣٩   و  ٣٧                                                                   ضـمان تنفـيذ معايري قضاء األحداث تنفيذا كامال، ال سيما املواد             ) أ ( 
                     ، ومبادئ األمم املتحدة  )          قواعد بيجني (                                                                          فضال عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          

                                                   ، ومبادئ األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من         )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (      حداث                              التوجيهـية ملـنع جنوح األ     
                                يف ضوء اليوم الذي كرسته اللجنة يف                                                                          حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة، وذلك 

                                                  إلجراء مناقشة عامة بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث؛     ١٩٩٥    عام 

  :                                                          يام، يف هذا الصدد، باختاذ التدابري التالية املوصى هبا بصفة خاصة   الق  ) ب ( 

                                                                                                     ينـبغي تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز قبل احملاكمة، وتطبيقها قدر اإلمكان                ̀  ١̀  
                                                                                                    بغـية الـتأكد مـن أن هـذا احلـرمان مـن احلـرية هو فعال من إجراءات املالذ األخري وأنه                      

             قصر وقت ممكن؛           ال يدوم إال أل

                           واحملتجزين البالغني، وذلك     ١٨                                                                       اعتماد تدابري لضمان الفصل التام بني احملتجزين الذين مل يبلغوا سن             ̀  ٢̀  
                            أيضا أثناء األنشطة النهارية؛

                                                                                           اعـتماد تدابري لضمان تدريب موظفي مراكز احتجاز األحداث تدريبا حسنا بغية التعامل على حنو         ̀  ٣̀  
                                                                  ملرتفع نسبيا للمحتجزين الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة واملنحدرين من                       سليم ومناسب مع العدد ا

          أصل أجنيب؛

ّ                                                                                   اعتماد تدابري حتّسن إىل حد كبري عملية مجع البيانات بشأن مجيع اجلوانب ذات الصلة بنظام قضاء                 ̀  ٤̀                 
                                                          األحداث بغية احلصول على صورة واضحة وشفافة للممارسات اجلارية؛
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                                                          من االتفاقية، اختاذ تدابري مناسبة لدعم تعايف األطفال           ٤٠                مـن املادة      ٤    و  ١                     يف ضـوء الفقـرتني      ) ج ( 
  .                                                ً                         اخلاضعني لنظام قضاء األحداث وإعادة إدماجهم اجتماعياً، بوسائل من بينها التعليم

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٧

                       ، تقريرها األويل مبوجب        ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٦       أي يف                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف املوعد احملدد،           -   ٢٧٧
  .                                                                                                  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

  املتابعة والنشر-٨

        املتابعة

                                   ذه التوصيات بالكامل، بوسائل من                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ ه           -   ٢٧٨
                                                                                 ُ                                     بيـنها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء واجلمعية الفدرالية وحكومات وبرملانات الواليات كي ُينظر فيها على النحو                 

  .                                    الواجب وتتخذ بشأهنا املزيد من اإلجراءات

      النشر

                           ري الثاين والردود اخلطية،                                 ً                                                     توصـي اللجـنة الدولـة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدو               -   ٢٧٩
                                                                  لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابية واألطفال،          )                 املالحظات اخلتامية  (                        وتوصـياهتا ذات الصلة     

  .                                                      ، بغية إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها )           ووسائل أخرى (                             وذلك بوسائل من بينها اإلنترنت 

  التقرير املقبل-٩

  .                من االتفاقية    ٤٤                                                                                               تؤكـد اللجـنة عـلى أمهية اعتماد طريقة لتقدمي التقارير تتوافق بالكامل وأحكام املادة                 -   ٢٨٠
                                                                                                               ويتمثل جزء مهم من مسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية يف ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة                 

                                                           هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير           ويف  .                                                           حقوق الطفل كي تنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية         
   ٤                                                             وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها املقبل حبلول            .                                                    بانـتظام ويف الوقـت املناسـب أمرا بالغ األمهية         

    ٢٠ ١                                                                               وينبغي أال يتجاوز طول هذا التقرير، الذي يضم التقريرين الدوريني الثالث والرابع،     .     ٢٠٠٩       سبتمرب   /       أيلـول 
                                                                    وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات،    ). CRC/C/118             انظر الوثيقة  (     صفحة 

  .                        حسب ما تنص عليه االتفاقية

 النمسا: املالحظات اخلتامية

   )                             مـن الـربوتوكول االختياري    ٨                          املقـدم مبوجـب املـادة        (                                                نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل للنمسـا            -   ٢٨١
) CRC/C/OPAC/AUT/1 (     ١٠٠٨           يف جلستها    )     انظر      CRC/C/SR.1008(     ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٤               ، املعقودة يف     ،  

  .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨            املعقودة يف     ١٠٢٥                 واعتمدت يف جلستها 
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  مقدمة-ألف 

                                  تضمن معلومات مفصلة بشأن تنفيذ                                                                               ترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولـة الطرف تقريرها األويل الشامل الذي ي              -   ٢٨٢
                                                                                                 وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي ضم                 .                    الربوتوكول االختياري 

  .                                                أعضاء من وزارة الدفاع من أجل الرد على أسئلة حمددة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ُ                ين النمساوي قد ُعدل يف عام                                                             تالحـظ اللجـنة بارتـياح أن قـانون الدفاع الوط           -   ٢٨٣                     لكي يعكس أحكام        ٢٠٠١              
   .                   الربوتوكول االختياري

                                                                                                                 وترحب اللجنة مبا تضطلع به الدولة الطرف، على الصعيدين الدويل والثنائي، من أنشطة تعاون تقين وما تقدمه                  -   ٢٨٤
                       طفال ضحايا النـزاعات                                                                                              مـن مسـاعدة مالية هبدف منع إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة واملساعدة يف تعايف األ               

  .                                         املسلحة، وإعادة تأهيل وتعايف األطفال املقاتلني

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

               التجنيد الطوعي

    كما   .      سنة  ١٧                                                                      من قانون الدفاع الوطين حتدد السن الدنيا للتجنيد الطوعي ب               ٩              من املادة     ٢                          تالحظ اللجنة أن الفقرة      -   ٢٨٥
  ، CRC/C/OPAC/AUT/1   " (                                           مل جير أي نقاش منهجي أو شامل يف النمسا         "                            به الدولة الطرف من أنه                                 تالحـظ اللجنة ما أفادت      

                      التشريع القائم يعكس    "                  سنة، حيث إن       ١٨                                                                  بشـأن إمكانية استعراض التشريعات من أجل رفع هذه السن إىل              )   ٢٦          الفقـرة   
   ".      ً                                 توافقاً يف اآلراء بشأن السن الدنيا للتجنيد

  .     سنة  ١٨                                                          لطرف بأن تنظر يف إمكانية رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي إىل                      وتوصي اللجنة الدولة ا -   ٢٨٦

     تعرف  (                                                                                                         وتالحظ اللجنة أنه توجد يف فيينا مدرسة عسكرية جتمع بني التعليم الثانوي والتدريب العسكري للطلبة                 -   ٢٨٧
                           يت التعليم والدفاع االحتاديتني     ً                                                       بدءاً بسن الرابعة عشرة، وهي ختضع للمسؤولية املشتركة لوزار       )     ً                        أيضـاً باسم مدرسة الرتباء    

   ).  ٤٢         ، الفقرة CRC/C/OPAC/AUT/1    )" (                        كأفراد يف القوات العسكرية (                                       هتدف إىل إعداد الطلبة ملزاولة مهنة عسكرية   "  و

                                                                                                           وفيما يتعلق باحلوافز املقدمة ألغراض التجنيد، ويف ضوء احلقيقة املتمثلة يف أن املدرسة العسكرية هي مصدر                -   ٢٨٨
ّ                           اجملـندين اجلدد يف القوات املسلحة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها التايل                                نسـبة كـبرية مـن                                                                      

                                                                                                          معلومـات وإحصـاءات مفصلة عن مدرستها العسكرية والطالب الذين يدرسون فيها، وخباصة حول مدى توافق                
                                 ويف تعليق اللجنة العام رقم                    من االتفاقية    ٢٩                                                                         أنشـطة هذه املدرسة مع أهداف التعليم، كما هي معترف هبا يف املادة              

  .                                                                         ، وبشأن أنشطة التجنيد اليت تضطلع هبا القوات املسلحة ضمن طلبة املدرسة العسكرية )    ٢٠٠١ ( ١
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                                          املساعدة املقدمة ألغراض التعايف البدين والنفسي

      اجرين                                                                                          تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تقدم يف تقريرها التايل معلومات عن األطفال الالجئني وامله      -   ٢٨٩
                                                                                                                   اخلاضعني لواليتها والذين ميكن أن يكونوا قد شاركوا يف أعمال حربية يف بلدان منشئهم، وعن املساعدة املقدمة من                  

   .                                                       ً أجل تأمني تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً

                       نشر الربوتوكول االختياري /       التدريب

                                                التثقيف والتدريب املستمرين واملنهجيني بشأن أحكام                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير أنشطة -   ٢٩٠
                                          وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف   .                                                                 االتفاقية لصاحل كافة اجملموعات املهنية املعنية، وخباصة العسكريون       

  .    أخرى                                                                                         بتعريف األطفال بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع من خالل املناهج الدراسية يف مجلة وسائل 

            نشر الوثائق

                                                                    من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق  ٢           من املادة  ٢                يف ضوء الفقرة     -   ٢٩١
                                                                                                               واسـع لعامة اجلمهور التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف، وأن تنظر يف نشر التقرير، باإلضافة         

                                       وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق        .                                           ة واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة                                     إىل احملاضـر املوجـزة ذات الصل      
                                                                                                                   واسـع من أجل إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده يف أوساط احلكومة                 

  .                     ً                                    والربملان واجلمهور عموماً، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية

  التايلالتقرير

                                                                             ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ              ٨                مـن املادة      ٢    ً              وفقـاً للفقـرة      -   ٢٩٢
                املقرر تقدميه يف     )                                                   الذي جيمع بني التقريرين الدوريني الثالث والرابع       (                                                الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري التايل       

  .             من االتفاقية  ٤٤              ً        وق الطفل، طبقاً للمادة                  مبوجب اتفاقية حق    ٢٠٠٩      سبتمرب  /       أيلول ٤

 بليز: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠١٠    و     ١٠٠٩               يف جلستيها    (CRC/C/65/Add.29)                                                      نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الثاين لبليز            -   ٢٩٣
CRC/C/SR.1009 انظر    (    ١٠٢٥                      ، واعتمدت يف اجللسة         ٢٠٠٥         يـناير    /                   كـانون الـثاين      ١٧                  ، املعقودتـني يف      )1010    و     
CRC/C/SR.1025(  املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨            ، املعقودة يف ،                         .  

  مقدمة-ألف 

                                                                                                                   ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها                 -   ٢٩٤
                                                         والنقد الذايت الذي اتبعته الدولة الطرف يف حتديد عدد                                               وتعرب عن تقديرها لنهج االنفتاح       (CRC/C/Q/BLZ/2)          اللجـنة   

                                                                                                         كما تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود البناءة اليت بذهلا الوفد الرفيع املستوى لتقدمي معلومات إضافية                 .                  من جماالت االهتمام  
   .            أثناء احلوار
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف، والتقدم الذي أحرزته-باء 

               ً                                                                                                    حتـيط اللجنة علماً بالقوانني العديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حلماية وتعزيز حقوق الطفل ومن بينها قانون                  -   ٢٩٥
                                                                          والذي أصلح وعزز التشريعات املتعلقة باألسرة والطفل، والتعديالت اليت              ١٩٩٨                                        األسـرة والطفل الذي اعتمدته يف عام        

                ً                                         عديدة تتعلق مثالً باجلنسية والضمان االجتماعي واالجتار                                  ، وبقوانـني وأنظمة أخرى        ١٩٩٩                           أدخلـت علـيه يف عـام        
   .            باألشخاص، إخل

                                             وختويله صالحيات للتحقيق، وبعودة ظهور اللجنة      ١٩٩٩                                                    وترحـب اللجـنة بتعيني أمني مظامل مستقل يف عام            -   ٢٩٦
   .                                                الوطنية لألسرة والطفل املعنية برصد تنفيذ االتفاقية

                                                                   ولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان،                  ً              وترحـب اللجنة أيضاً بتصديق الد   -   ٢٩٧
                                                                                                                 كالـربوتوكولني االختـياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل واملتعلقني بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وبيع               

                                    املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية                                                                                األطفـال واسـتغالهلم يف الـبغاء ويف املواد اخلليعة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
                            املتعلقة باحلد األدىن لسن        ١٣٨                                                                                          للقضـاء عـلى مجـيع أشـكال التمييز العنصري، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم                

                                                                                          املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، واالتفاقية الدولية        ١٨٢                     االسـتخدام، ورقـم     
                                                                                                                    ة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وعدة اتفاقيات إقليمية مشتركة بني البلدان األمريكية تتعلق حبقوق                    حلماي
   .      الطفل

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                   قليلة املاضية أدت                                                                                                  تعترف اللجنة بأن الكوارث الطبيعية اليت سببتها أعاصري عدة شهدهتا املنطقة خالل السنوات ال              -   ٢٩٨
                                                                 ً          فالكوارث الطبيعية قد دمرت بعض أقاليم البلد وهياكلها األساسية تدمرياً            .                                             إىل تـزايد الصعوبات االقتصادية واالجتماعية     
                 ً                                                             وتالحظ اللجنة أيضاً أن حمدودية املوارد البشرية واملالية والتقنية قد حالت             .                                           واسع النطاق، وأثرت يف حياة آالف األطفال      

   .                                                     ً     ً دم حنو إعمال حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية إعماالً كامالً            دون إحراز تق

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

     عديد                                                                                                             تالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قد عاجلت، من خالل التدابري التشريعية والسياسات العامة، ال                -   ٢٩٩
                                                   بعد النظر يف التقرير األويل املقدم من الدولة         (CRC/C/15/Add.99)                                                     مـن الشـواغل اليت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها          

                                                                                          بـيد أهنـا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تول القدر الكايف من العناية لبعض                   . (CRC/C/3/Add.46)         الطـرف   
                                                                          شأن أمور من بينها ضرورة حتقيق املواءمة الكاملة بني التشريعات احمللية                                                             الشـواغل الـيت أبدهتا والتوصيات اليت قدمتها ب        

                                                           ، وختصيص اعتمادات كافية يف امليزانية على سبيل األولوية          )  ١٤    و  ٧          الفقرتان   (                                            واملـبادئ واألحكـام الواردة يف االتفاقية        
                              فؤ إمكانيات تسجيل املواليد           ، وتكا  )  ١٢        الفقرة   (                                                                     لضـمان إعمـال احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال           
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       الفقرة  (                                                              ، واحلماية من العنف األسري، وسوء املعاملة واإليذاء اجلنسي           )  ١٩        الفقرة   (                           ، وحظر العقوبة البدنية      )  ١٨          الفقـرة    (
                               ، واحلد األدىن للسن القانونية      )  ٢٦        الفقرة   (                                                                       ، ومتـتع األطفـال املعوقـني جبميع حقوق اإلنسان على أساس املساواة               )  ٢٢

   ).  ٣٠       الفقرة  (       جلنائية            للمسؤولية ا

                                                                                                       حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد لتناول التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية              -   ٣٠٠
                                                                                                                      على التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد، والتصدي لقائمة الشواغل الواردة يف املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري                 

  .     الثاين

        التشريع

ـ  -   ٣٠١                                                                                                               رب اللجـنة عـن تقديرها للجهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحقيق املواءمة بني قانوهنا الداخلي                     تع
                                                                                                                  واألحكـام واملبادئ الواردة يف االتفاقية، واليت أسفرت عن إجراء إصالحات وتعديالت تشريعية يف اآلونة األخرية وعن                 

                             من جانب اللجنة الوطنية         ٢٠٠٣                                  واستعراض قوانني بليز يف عام                                                           طرح اقتراحات إلصالح القانون اجلنائي وقانون األدلة،      
  .                                                        لألسرة ، وهي القوانني اليت ستستخدم كقاعدة إلجراء إصالحات أخرى

                                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها لتحقيق املواءمة الكاملة بني قانوهنا الداخلي وأحكام                -   ٣٠٢
   .             ً     ً              ملثال، قانوناً شامالً يتعلق باألطفال                                 االتفاقية وذلك بأن تسن، على سبيل ا

                  خطة العمل الوطنية

      ، اليت  "                عامل مناسب لألطفال "                                                                                     تالحـظ اللجـنة مـع التقدير التزام الدولة الطرف مبتابعة الوثيقة اخلتامية املعنونة          -   ٣٠٣
     مايو /       أيار   ١٠          املؤرخ    ٢ / ٧ ٢-                        قرار اجلمعية العامة دإ    (                                                                       اعـتمدهتا اجلمعـية العامـة يف دورهتا االستثنائية املتعلقة باألطفال            

                ، وبإنشاء جلنة       ٢٠١٥-    ٢٠٠٤                                                                                    ، وذلك باعتمادها خطة العمل الوطنية ألجل األطفال واملراهقني يف بليز يف الفترة               )    ٢٠٠٢
      وفيما   .                                                                                                                 فرعـية للرصـد والتقييم تابعة للجنة الوطنية لألسرة والطفل تعىن برصد التقدم احملرز يف إطار خطة العمل الوطنية           

   .                                                                                          الفعال خلطة العمل، تؤكد اللجنة على أمهية ختصيص االعتمادات الكافية يف امليزانية يف الوقت املناسب              يتعلق بالتنفيذ

                                                                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن توفر املوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية               -   ٣٠٤
                                    كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ        .     ً     ً      ً   فيذاً كامالً وفعاالً       تن     ٢٠١٥-    ٢٠٠٤                                        ألجل األطفال واملراهقني يف بليز للفترة       

                                                                                                                   مجـيع الـتدابري الالزمة لضمان عملية تفضي إىل تنفيذ خطة العمل تكون قائمة على احلقوق ومفتوحة وتعتمد على                   
  ة                  ً                                                                         وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تشرك األطفال واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ خط               .                  املشاورة واملشاركة 

                          كما توصي اللجنة الدولة      .                                                                                        العمـل الوطنية وأن تضع مؤشرات حمددة للرصد والتقييم املرحليني خلطة العمل الوطنية            
              ومنظمة الصحة    )          اليونيسيف (                                                                                        الطرف مبواصلة التماس املساعدة التقنية من هيئات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة             

   .                               العاملية، يف أثناء عملية التنفيذ
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     ستقل        الرصد امل

                                            ، ولكنها تالحظ أن هذه اهليئة ليست جمهزة            ١٩٩٩                                                        ترحـب اللجنة بتأسيس مكتب أمني مظامل مستقل يف عام            -   ٣٠٥
     ً      ً                                                                                                                 جتهيزاً كافياً ألداء الوالية املخولة هلا من حيث املوارد البشرية واملالية املتاحة ملعاجلة الشكاوى املقدمة من جانب األطفال                  

  ً                                                                                   ضاً باملعلومات اليت تفيد بأن خطة العمل الوطنية اجلديدة ألجل األطفال واملراهقني يف                              وترحب اللجنة أي    .                   أو بالنيابة عنهم  
   .                                                     تدعو إىل استكشاف إمكانية تأسيس مكتب أمني مظامل لألطفال    ٢٠١٥-    ٢٠٠٤            بليز للفترة 

           وذلك يف                                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي األولوية لعملية االستكشاف املشار إليها يف الفقرة السابقة              -   ٣٠٦
                 ، إما يف شكل كيان  )    ٢٠٠٢ ( ٢                                                                             سـبيل إنشاء هيئة الرصد املستقلة بأسرع وقت ممكن، مبا يتفق مع تعليقها العام رقم   

                                                         كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن هليئة الرصد           .                                                        مستقل أو وحدة فرعية داخل املكتب القائم ألمني املظامل        
   .              ألداء واليتها                                       هذه توفر املوارد البشرية واملالية الكافية

            ختصيص املوارد

                                                                                                                تالحـظ اللجنة اخلراب الذي سببته األعاصري، وما تشكله إعادة البناء من عبء على امليزانية، وتشعر مع ذلك                   -   ٣٠٧
                                                                                                                            بـالقلق إزاء عـدم ختصيص اعتمادات لألطفال يف امليزانية، وعدم كفاية املوارد يف امليزانية الوطنية لتلبية احتياجات مجيع                 

                                                                                                                   ، وإزاء التفاوتات اإلقليمية فيما يتعلق مبجموعة من املؤشرات االجتماعية، وال سيما بني املناطق احلضرية واملناطق                      األطفال
  .       الريفية

                                                                                       من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة املوارد املخصصة لألطفال زيادة              ٤                   يف ضـوء املـادة       -   ٣٠٨
                                                                     مبن فيهم األطفال املعوقون، واألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع،                                              ً            كـبرية، وخباصـة أطفـال أكثر الفئات تأثراً،        

  .                                                                                                            واألطفـال املعرضون لإلساءة واإلمهال واألطفال املنتمون إىل األقليات والشعوب األصلية، كأطفال املايا وغاريفونا           
                قوق مبشاركة وزير                                                                            ً          وإذ تالحـظ اللجنة مع التقدير أنه مت وضع مشروع استثمار يتضمن عنصر ميزانية قائماً على احل  

                                                                                                                          املالية، واللجنة االستشارية الوطنية للتنمية البشرية، واللجنة الوطنية لألسرة والطفل، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن               
                 ً                               وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعطي الدولة الطرف األولوية   .                                                          تعجـل هبذه العملية قدر اإلمكان وأن تضمن تنفيذها بفعالية    

  .                                                                                            إلعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أقصى حدود املوارد املتاحة لديها                               يف خمصصات امليزانية    
                                                                                                                        وحىت تكون اللجنة قادرة على تقييم أثر ما ينفق من أموال على األطفال، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن حتدد مبلغ                    

   .      سنة  ١٨                                              امليزانية السنوي والنسبة املنفقة على األشخاص دون 

        لبيانات    مجع ا

                                           ، اليت تتوىل مراقبة االحصاءات الوطنية املتعلقة     ١٩٩٦               ً                                       حتيط اللجنة علماً بإنشاء جلنة املؤشرات االجتماعية يف عام     -   ٣٠٩
                                                                         بيد أهنا تعرب عن األسف لعدم ختصيص موارد كافية هلذه اللجنة والنقطاع عملها        .                                 بالقطـاع االجتماعي ورصد جودهتا    

                                                                                    ها لعدم وجود بيانات كافية يف بعض اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، مبا فيها تلك                                    وتعرب اللجنة عن قلق     .              بشـكل متكرر  
                                                                                                                   الـيت تتعلق باألطفال املعوقني، واألطفال املهاجرين، واألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، واألطفال املعرضني لإلساءة                

   .                          يات، وأطفال الشعوب األصلية                                                           واإلمهال، واألطفال داخل النظام القضائي، واألطفال املنتمني إىل األقل
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                                                                                                                تكـرر اللجـنة توصيتها السابقة بشأن آلية مجع البيانات الكافية، وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز نظامها                  -   ٣١٠
                                                                                                                         املـتعلق جبمـع البيانات ووضع املؤشرات بالتعاون مع اللجنة الفرعية للرصد والتقييم التابعة للجنة الوطنية لألسرة                 

                                                                                     قاعدة لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل واملساعدة يف تصميم السياسات املتعلقة بتنفيذ                    والطفل لتكون مبثابة 
ّ                                      وينبغي أن تشمل البيانات كافة األطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تفّصل حبسب اجلنس وحسب الفئة                  .           االتفاقـية                                                                

                                             للجنة الدولة الطرف بأن ختصص ما يكفي من                وتوصي ا   .                                                              اليت ينتمي إليها األطفال الذين هم يف حاجة إىل محاية خاصة          
                                                                                                                 املوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد الالزمة للجنة املؤشرات االجتماعية يف سبيل وضع مؤشرات تسمح برصد                

   .                                                                                                 التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على حنو فعال، والتماس املساعدة من الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية

                            تعاون مع املنظمات غري احلكومية  ال

                                                                                                                 تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة من جانب الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية،                  -   ٣١١
                                                                          ً                             وتعرب مع ذلك عن انشغاهلا لكون الدولة الطرف قد نقلت إىل منظمات غري حكومية قدراً من مسؤولياهتا وواجباهتا فيما  

   .                                                                                        يذ بعض أحكام االتفاقية، دون أن تزودها باملوارد الكافية والسياسات واملبادئ التوجيهية الالزمة          يتعلق بتنف

                                                                                                               تؤكد اللجنة مرة أخرى التزامات الدولة الطرف األساسية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وتوصيها بأن تواصل                -   ٣١٢
                                                    ورة منهجية يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية وصياغة                                                                       جهودها لتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية وإشراكها بص        

                                                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود املنظمات غري احلكومية باملوارد املالية الكافية وغريها من                .                  السياسـة العامة  
  .                                                                                      املوارد كلما مت إشراكها يف الوفاء باملسؤوليات والواجبات احلكومية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

       تفاقية      نشر اال

                                                                                                             تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف يف سبيل نشر املعلومات عن املبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية، وترحب                 -   ٣١٣
                                                                                                                           بـإدراج االتفاقية يف املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية، وتعرب مع ذلك عن انشغاهلا ألن االتفاقية مل تنشر على مجيع                   

                                            وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة أن تدريب         .                                          مجيع اللغات اليت يتكلمها أهايل البلد                                     مسـتويات اجملتمع ومل تترجم إىل     
   .                                                                          الفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم وإعادة تدريبهم ال ينظمان بشكل منهجي

   ما  ك  .                                                                                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع مناهج إبداعية ومالئمة لألطفال يف سبيل الترويج لالتفاقية                -   ٣١٤
                                                                                                                     تشجع الدولة الطرف على إتاحة االتفاقية مبختلف اللغات اليت يتكلمها أهايل البلد، مبا فيها لغات السكان األصليني                 

                                                                                                         وتوصي اللجنة بزيادة التدريب املنهجي لصاحل الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، كالقضاة،                .         واألقليات
                   وفيما يتعلق بنشر     .                                                    لقوانني، واملدرسني، ومديري املدارس، واملوظفني الصحيني                                          واحملـامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ ا     

                          ً                                                                                              االتفاقـية، توصـي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من هيئات من بينها مفوضية األمم املتحدة                  
  .                              السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  تعريف الطفل-٢

            ، واملسؤولية  )      سنة   ١٤ (                                                            إزاء ممارسة الزواج املبكر واخنفاض احلد األدىن لسن الزواج                                          تشـعر اللجـنة ببالغ القلق        -   ٣١٥
                    وفيما يتعلق بالسن      ).       سنة   ١٢ (                        ، والعمل لبعض الوقت      )      سنة   ١٤ (                           ، واإلحلاق باألعمال اخلطرية      )          سـنوات   ٧ (           اجلنائـية   
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               سنة غري مؤهلني   ١٨          ألشخاص دون                             ، تشعر اللجنة بالقلق ألن ا    )                   سنة؛ اإلناث فقط     ١٦ (                                  القانونـية للرضا مبمارسة اجلنس      
                       وترحب اللجنة مبا ورد عن   .                                                                                         للحصـول عـلى أي مشورة طبية، مبا يف ذلك يف جمال الصحة اإلجنابية، دون موافقة اآلباء              

   .                                                              الوفد احلكومي من معلومات تفيد بأن اجلهود جارية من أجل حتسني احلالة

  :      ً                       ا سعياً إىل حتقيق األهداف التالية                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها وتعززه -   ٣١٦

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

       سنة؛  ١٨                                        رفع احلد األدىن لسن اإلحلاق باألعمال اخلطرية إىل   ) ب ( 

     تعلق                                                                                          رفـع احلد األدىن لسن الزواج القانونية لكل من الفتيات والفتيان وتنظيم محالت توعية فيما ي         ) ج ( 
                                                                                            بالنتائج السلبية املتعددة الناشئة عن الزواج املبكر، وذلك يف سبيل احلد من هذه املمارسة ومكافحتها؛

                                               ً                                                     توفـري اإلمكانيات بشكل منظم لألطفال الذين بلغوا سناً معينة اللتماس املشورة القانونية والطبية                ) د ( 
                                        واحلصول عليها دون احلاجة إىل موافقة اآلباء؛

                                                                                            ملـزيد من املواءمة بني كافة األحكام املتعلقة بالسن الدنيا واألحكام واملبادئ الواردة يف                       حتقـيق ا      ) ه ( 
  .        االتفاقية

  مبادئ عامة-٣

            عدم التمييز

                                                                                                                     تقـدر اللجنة أنه مت اختاذ بعض التدابري لتعزيز مبدأ عدم التمييز ضد األطفال، كإصدار قانون األسرة والطفل يف                    -   ٣١٧
              ً        ً                                                                        ع األطفال مركزاً متساوياً عند تطبيق القانون البليزي، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التمييز                                 ، الـذي يكفل جلمي        ١٩٩٨       عـام   

                                                                                                                    املسـتمر الـذي تواجهه الفتيات، واألطفال املعوقون، واألطفال املهاجرون، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال                
       اإليدز،  /                                           أو املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري                                                                        املنـتمون إىل األقليات، وأطفال السكان األصليني، واألطفال املصابون        

  .                                                                                 واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، والطالبات احلوامل واألمهات املراهقات يف املدارس

                                                                                           من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها العتماد تشريع مالئم، وضمان              ٢               يف ضوء املادة     -   ٣١٨
                                                                                           ً              ملوجودة اليت تكفل مبدأ عدم التمييز، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز أياً                                 تنفـيذ القوانني ا   

   .                                                         تكن أسبابه، وبوجه خاص التمييز ضد مجيع فئات األطفال الضعيفة

                                                                                                          وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عما اختذته من تدابري                  -   ٣١٩
                                                                                                                     فذتـه من برامج ذات صلة باالتفاقية على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة                    ون

                     ، مع مراعاة تعليق        ٢٠٠١                                                                                       العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف عام              
   .                   بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١ ( ١                 اللجنة العام رقم 
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                احل الطفل الفضلى  مص

                                                                                                       من االتفاقية، تؤكد اللجنة على املبدأ العام الوارد يف االتفاقية والذي يقضي بأن يوىل االعتبار                 ٣                 يف ضـوء املادة      -   ٣٢٠
                                                 وترى اللجنة أن تشريع الدولة الطرف وسياساهتا         .                                                                  األول ملصـاحل الطفـل الفضلى يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال          

   .                                                  ا املبدأ على الوجه الكامل على الصعيدين الوطين واحمللي                 وبراجمها ال تعكس هذ

                                                                                                 مـع االعـتراف بأن املبدأ املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى وارد يف بعض القوانني، مثل قانون األسرة والطفل        -   ٣٢١
    ؤكد                                                                                ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعاهتا وتدابريها اإلدارية مبا ي            )                  من قوانني بليز      ١٧٣         الفصـل    (

                                                                                                         من االتفاقية على النحو الواجب فيها، وأن تراعي هذا املبدأ العام عند اختاذ قرارات قضائية أو                  ٣                   انعكـاس املـادة     
   .                                                           إدارية أو قرارات تتعلق بالسياسات العامة أو أية قرارات أخرى

                  احترام آراء الطفل

                                            اقية ومشاركة الطفل، تشعر اللجنة بالقلق                 من االتف    ١٢                                                           بالـرغم من ورود بعض األمثلة اجليدة على تنفيذ املادة            -   ٣٢٢
                                                                                                                           إزاء اسـتمرار املواقف التقليدية والتسلطية يف الدولة الطرف، وهي مواقف تقيد حق األطفال يف املشاركة يف املسائل اليت                   

   .                              تعنيهم والتعبري عن آرائهم حبرية

                       ِّ      ل، وال سيما البنات، وتسهِّل                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتشجيع احترام آراء ألطفا           -   ٣٢٣
                     وعالوة على ذلك، توصي    .                                                                                 مشـاركتهم يف كـل املسائل اليت هتمهم يف إطار األسرة واملدارس واملؤسسات األخرى             

                                                                                                                 اللجـنة الدولـة الطرف بأن تنظم محالت إلشاعة وعي اجلمهور وتنفذ برامج تثقيفية لآلباء تساعد يف تغيري املواقف                
                 ً                  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف       .                                                ية وتعزيز مشاركة األطفال يف مجيع جماالت احلياة                                   واملمارسات التقليدية التسلط  

   .                                                  بأن تلتمس املساعدة الدولية من هيئات منها اليونيسيف

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

              تسجيل املواليد

                     ، اليت تقضي بتسجيل     )    بليز              من قوانني       ١٥٧       الفصل   (               ً                                             حتيط اللجنة علماً بأحكام قانون تسجيل املواليد والوفيات          -   ٣٢٤
                                                                                                                             املوالـيد، إال أن اللجـنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور يف تنفيذ أحكام هذا القانون والعيوب اليت تشوب نظام                  

  .                                ً                                                                          وينبغي أن يكون هذا النظام متاحاً لسائر اآلباء على قدم املساواة يف مجيع أحناء أراضي الدولة الطرف                  .                 تسـجيل املواليد  
                                                                                                                  اللجنة بالقلق إزاء حالة األطفال الذين ال يشملهم التسجيل لدى الدولة الطرف، وما يسببه ذلك من نتائج                             كمـا تشعر  

   .                                                                    على التحاق األطفال بالتعليم وحصوهلم على اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات

                        افة أراضيها، مبا يف ذلك                                                      ً                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظام فعال وجماين متاماً لتسجيل املواليد يشمل ك             -   ٣٢٥
      وتطلب   .                                                                                                             بـتوفري وحـدات متنقلة لتسجيل املواليد، وبتنظيم محالت توعية للوصول إىل أكثر املناطق النائية يف البلد                

                                                                               ً                                  اللجـنة إىل الدولـة الطرف االهتمام يوجه خاص بضرورة حتسني إمكانيات تسجيل املواليد مبكراً من جانب اآلباء                  
                                                           وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم           .                               لد أطفاهلم خارج إطار الزواج                               املهاجرين واآلباء الذين يو   
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      ً                                                                                                          تعاونـاً بني هيئة تسجيل املواليد ومستوصفات ومستشفيات األمومة والقابالت واملولدات التقليديات، لزيادة نسبة              
                                    طفال ممن مل تسجل والدهتم وممن ليست                                            ويف هذه األثناء، ينبغي أن يتاح لأل        .                                          تعمـيم نظـام تسجيل املواليد يف البلد       

                                                                                                               لديهم مستندات رمسية، إمكانيات احلصول على اخلدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم، ريثما يتم تسجيلهم على               
  .            النحو الواجب

       اجلنسية

         اجلنسية                                                                          ُ                             تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف، كالتعديالت اليت أُدخلت على قانون               -   ٣٢٦
             والذي أتاح     ١٩٩٩                          ً                                                                           البليزية وقانون اهلجرة، فضالً عن النتائج املشجعة اليت أسفر عنها برنامج العفو العام الذي نفذ يف عام         

                                                                                                         لألفراد واألسر ممن ليست لديهم مستندات رمسية فرصة لتسوية وضعهم القانوين، وزيادة احلفاظ على حق الطفل يف طلب       
                                                                                          خلطوات اإلجيابية املتخذة من الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املرتفع من                    ورغم ا   .                       احلصـول عـلى اجلنسية    

   .                                                                                  أطفال املهاجرين املقيمني على أراضي الدولة الطرف وليس لديهم وضع قانوين أو مستندات رمسية

              رين ممن ليست                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتشجيع وتيسري تسجيل مجيع أطفال املهاج             -   ٣٢٧
   .                                                                              لديهم مستندات رمسية على النحو الواجب، وأن متنحهم الوضع القانوين الذي حيتاجون إليه

                           حرية الفكر والوجدان والدين

                                                                                                                     وفيما يتعلق حبق الطفل يف التمتع حبرية الفكر والوجدان والدين، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تزودها بأية                   -   ٣٢٨
   .               تقريرها األويل                      معلومات جديدة منذ تقدمي

                                  َّ                                                                       تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمَّن تقريرها الدوري القادم معلومات ملموسة وحمدثة ومفصلة عن                 -   ٣٢٩
                                                                                                من االتفاقية بشأن حق الطفل يف التمتع حبرية الفكر والوجدان والدين، وعن التعصب الديين                 ١٤                     تنفيذ أحكام املادة    

   .         يف املدارس

         السلمي                   حرية التعبري والتجمع

                    وتالحظ اللجنة بقلق     .                                                                                            تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء القيود اليت حتول دون ممارسة األطفال حلقهم يف حرية التعبري                -   ٣٣٠
  ،     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                                                                          أحـداث العنف اليت ختللت مظاهرة سلمية قادها طالب يف قرية بانكي فيخو ديل كرمني يف                 

                                                              عدم تناسب القوة اليت استخدمتها سلطات الشرطة على حنو ما أفادت به        ً                                    احتجاجاً على ارتفاع أجرة ركوب احلافالت، و     
   .         التقارير

                                   ُ                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع وُتيسر ممارسة األطفال حلقهم يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حقهم يف                   -   ٣٣١
                          مهم واملشاركة فيها وإبداء                                                                                        حـرية تنظـيم اجلمعيات والتجمع السلمي، حبيث يتسىن هلم مناقشة مجيع املسائل اليت هت              

  .                 آرائهم بشأهنا حبرية
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             العقاب البدين

                                                                                                               رغـم مالحظـة اللجنة محالت التوعية اليت مت تنظيمها والتشجيع على استخدام أساليب التأديب البديلة، فإهنا                  -   ٣٣٢
            س واملؤسسات                                                                                                            تعـرب مـرة أخـرى عن بالغ قلقها إزاء استمرار ممارسة العقاب البدين بكثرة داخل األسرة ويف املدار                  

                                                                                                                        األخـرى، وألن التشـريع احملـلي ال حيظر اللجوء إىل العقاب البدين، وألن أحكام القانون اجلنائي وقانون التعليم جتعل                    
   .              ً       ً استخدامه أمراً مشروعاً

  :                                                                        مع إعادة تكرار توصيتها السابقة، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -   ٣٣٣

                                                           لتشريعها احلايل بغية إلغاء استعمال القوة ألغراض اإلصالح، وسن                 ً      ً          أن جتـري استعراضـاً دقـيقاً        ) أ ( 
                                                                                                               تشـريع جديـد حيظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال داخل األسرة وسائر املؤسسات، مبا فيها املدارس ونظام                  

                 الرعاية البديلة؛

               ل البديلة غري                                                                                  أن توسـع نطاق محالت تثقيف اجلمهور والتعبئة االجتماعية وتعززها بشأن األشكا             ) ب ( 
                                                                                                                   العنيفة لتأديب األطفال وتربيتهم، وذلك مبشاركة األطفال، يف سبيل تغيري مواقف اجلمهور إزاء العقاب البدين، وأن                

                                               تعزز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد؛

   .                                                            أن تلتمس املساعدة التقنية يف هذا اجملال من هيئات منها اليونيسيف  ) ج ( 

 ألسرية والرعاية البديلة البيئة ا- ٥

                  مسؤوليات الوالدين

                                                                                                              تالحـظ اللجـنة جهـود الدولة الطرف الرامية إىل مساندة اآلباء وتنمية مهاراهتم بطرق منها مشروع توفري                   -   ٣٣٤
                                                                                                                     اإلمكانيات لصاحل اجملتمعات احمللية واآلباء، وتعرب مع ذلك عن قلقها الشديد إزاء أحكام القانون املتعلق باإلصالحيات                

                                                    ً                ، اليت جتيز لآلباء إمكانية البحث عن رعاية مؤسسية، أساساً داخل            "             السلوك اجلامح  "      بشأن    )                    ؤسسات إصالح األطفال   م (
   .                                         بيوت الشباب لطفل مل يعد خيضع للسلطة األبوية

                                                                                                          حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تزود اآلباء واألطفال باملعارف واملهارات وخدمات الدعم الكافية، وأن                -   ٣٣٥
                      ً        لألطفال، واإلعداد تدرجيياً ل        "              السلوك اجلامح  "                                                                   النظر يف تشريعاهتا وممارساهتا وخدماهتا بغية إزالة فكرة وعبارات                تعيد  

    ".                          إخراجهم من مؤسسات الرعاية "

                حتصيل نفقة الطفل

       نة عن             وتعرب اللج   .                                                ً                                                 تشـعر اللجـنة بالقلق ألن حتصيل نفقة الطفل ليس مؤمناً مبا فيه الكفاية يف الواقع العملي                 -   ٣٣٦
                                                                                                                                 انشغاهلا إزاء التنفيذ الفعلي لالتفاقات الثنائية بشأن اإلنفاذ املتبادل لألحكام املتعلقة بالنفقة، ويف بعض احلاالت إزاء عدم                  

                                                                                                  كما تالحظ بقلق أن أطفال الوالدين غري املتزوجني ال يتمتعون بنفس حقوق النفقة اليت يتمتع هبا                  .                     وجود هذه االتفاقيات  
   .      تزوجني                 أطفال الوالدين امل
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                                                                    من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ املزيد من             ٢٧              من املادة     ٤                           يف ضـوء أحكـام الفقرة        -   ٣٣٧
                                                                                                                         الـتدابري لضمان التنفيذ التام للتشريع املتعلق بدفع نفقة األطفال، وأن تضمن املساواة بني مجيع األطفال فيما يتعلق                  

                 ً                       وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنفذ   .                     الة الزوجية لوالديهم                                            حبقهـم يف حتصـيل النفقة، بصرف النظر عن احل      
                                                                                                                            على حنو فعال وتعقد اتفاقات ثنائية لإلنفاذ املتبادل لألحكام املتعلقة بالنفقة، وأن تعيد النظر يف إنشاء صندوق يقدم                   

   .                                                         الدعم لآلباء الذين ينتظرون صدور القرار املتعلق بنفقة طفلهم

      التبين

                                                                                                       لجـنة جبهـود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيز ممارسة كفالة األطفال، وتيسري التبين، وتفضيل التبين                          ترحـب ال   -   ٣٣٨
                                                                                                                           الداخـلي عـلى التبين على املستوى الدويل، والوقاية من إساءة استخدام التبين، على سبيل املثال من خالل بيع األطفال                    

              بشأن محاية       ١٩٩٣                                   تصدق على اتفاقية الهاي لعام                                                      وتعـرب اللجنة عن األسف ألن الدولة الطرف مل          .               واالجتـار هبـم   
  .                                            األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل

                                                                                                       توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تواصل وتضاعف جهودها لتعزيز وتشجيع كفالة األطفال والتبين                  -   ٣٣٩
                                        ً      ى الصعيدين الداخلي والدويل متوافقة توافقاً                                                                                الداخلي، وتضمن أن قوانينها وأنظمتها وممارساهتا فيما يتعلق بالتبين عل         

                                  بشأن محاية األطفال والتعاون يف         ١٩٩٣                                                        من االتفاقية، وبأن تصدق على اتفاقية الهاي لعام            ٢١    ً                    تاماً مع أحكام املادة     
  .                          جمال التبين على املستوى الدويل

                                   اإلساءة واإلمهال، وسوء املعاملة والعنف

                                                                     ف الرامية إىل مكافحة العنف ضد األطفال واإلساءة إليهم، مبا يف ذلك من                                           تالحـظ اللجـنة جهود الدولة الطر       -   ٣٤٠
                                        ، وتشعر مع ذلك بالقلق الشديد إزاء        )     اإلبالغ   ) (                  اإلساءة إىل األطفال   (                                                   خـالل األنظمة القانونية املتعلقة باألسرة والطفل        

                                         تل، واالختطاف، والعنف يف الشوارع، والعنف                       ً                                                              البيئة العنيفة عموماً اليت يعيش فيها أطفال بيليز، والعدد املتزايد حلاالت الق           
  .                                            األسري، واالستغالل اجلنسي لألحداث، وال سيما البنات

  :                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما يلي -   ٣٤١

    ً     ً   فيذاً فعاالً،    تن  )      اإلبالغ   ) (                  اإلساءة إىل األطفال   (                                                       تنفـيذ األنظمـة القانونية املتعلقة باألسرة والطفل           ) أ ( 
                                                                                                              وإجـراء التحقـيقات الكافية ويف الوقت املناسب يف حاالت اإلساءة إىل األطفال واستخدام العنف ضدهم، إلحالة                 

                            مرتكيب هذه األفعال إىل القضاء؛

                                                                                                 تنظيم محالت توعية، بإشراك األطفال فيها، بغية منع مجيع أشكال العنف اليت يتعرض هلا األطفال،                 ) ب ( 
                          ً                                                       هم، مبا يف ذلك استغالهلم جنسياً، وتغيري مواقف اجلمهور واملمارسات الثقافية السائدة يف هذا                         ومـنع اإلسـاءة إلـي     

       الصدد؛

                                                                                          ضـمان التقـيد الواجب جبميع الربوتوكوالت والسياسات واإلجراءات ذات الصلة فيما يتعلق               ) ج ( 
                               بالتصدي حلاالت اإلساءة إىل األطفال؛
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                      وعلى املشورة الكافية     "               خدمات متكاملة  "             اإلساءة على                                          ضمان حصول األطفال من ضحايا العنف و        ) د ( 
  .                                                    واملساعدة املتعددة االختصاصات، مع التأهيل وإعادة اإلدماج

  الصحة األساسية والرعاية -٦

               األطفال املعوقون

         وهي تالحظ   .                                                                                                   تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة األطفال املعوقني وتأسف الستمرار التمييز الفعلي ضدهم               -   ٣٤٢
                                                                                                                       بقلـق عـدم وجـود تشريع حمدد يكفل املشاركة الكاملة واملتكافئة لألطفال املعوقني يف احلياة االجتماعية، مبا يف ذلك                    
                                                                                                                     احلصـول عـلى اخلدمـات االجتماعية والصحية، والتعليم، والتدريب، واملعلومات واالتصال، وإعادة التأهيل، والترفيه               

                                                                      مات األساسية اليت تقدم الدعم لألطفال املعوقني، ونقص املوارد املالية                                                   وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء قلة اخلد         .           والـرعاية 
                      ً                                                                                                     والبشـرية، الـناتج جزئـياً عن إغالق إدارة خدمات املعوقني، وهو ما أسفر عن حالة مل يعد فيها بإمكان املنظمة غري                      

                            ك، تعرب اللجنة عن قلقها                   وعالوة على ذل    .                        ً                    إال توفري خدمات حمدودة جداً لألطفال املعوقني        " CARE-Belize "         احلكومية  
   .                                               إزاء انعدام البيانات اإلحصائية عن األطفال املعوقني

                                                                                                           حتـث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، مع مراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني                  -   ٣٤٣
                ت اليت اعتمدهتا           والتوصيا  )        ، مرفق     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ     ٩٦ /  ٤٨                               قـرار اجلمعـية العامة رقم        (

           ، الفقرات CRC/C/69               انظر الوثيقة      " (                    حقوق األطفال املعوقني   "                                                        اللجـنة يف يـوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن           
٣٣٩-   ٣١٠   .(   

ّ                       ً                                                                       سـّن تشـريع خـاص يتناول حصراً القضايا املتعلقة باملعوقني، مبا يف ذلك الوصول إىل اخلدمات                   ) أ (   
                                                                         دمات الدعم، والبيئة املادية، واملعلومات واالتصال، والتعليم، والترفيه                                                   االجتماعـية والصحية، وإعادة التأهيل، وخ     

                                                                                والرياضة، يف سبيل حتقيق هديف املشاركة الكاملة لألطفال املعوقني وتكافؤ الفرص املتاحة هلم؛

                                                                                           الشـروع يف وضع سياسة وطنية شاملة لصاحل األطفال املعوقني، والتخطيط هلا، وختصيص املوارد                ) ب ( 
                          والبشرية الالزمة لتنفيذها؛       املالية 

                              ُ                                                                       الـنظر يف إنشـاء جهة تنسيق وطنية ُتعىن بالقضايا املتعلقة باملعوقني، لتعزيز التنسيق بني اجلهات                  ) ج ( 
                             الفاعلة احلكومية وغري احلكومية؛

                                                                                             إدماج التعليم املخصص لألطفال املعوقني يف التخطيط الوطين يف جمال التعليم ويف املناهج الدراسية،            ) د ( 
                                                                                                                       إشـراك األطفال املعوقني، قدر اإلمكان، يف نظام التعليم العام، مبا يف ذلك عن طريق توفري املوارد املالية والبشرية                    و

                      الالزمة لتدريب املدرسني؛

                                                                         نشر املعلومات املتعلقة حبقوق وإمكانات األطفال املعوقني، وتوعية اجلمهور باإلعاقة؛    ) ه ( 

                                           َّ                 ة عن األطفال املعوقني، مبا يسمح بإجراء حتليل مفصَّل للمشكالت                                        مجـع البيانات اإلحصائية الكافي      ) و ( 
                            اليت يواجهها األطفال املعوقون؛

  .                                                                               التماس املساعدة الدولية يف هذا الصدد من هيئات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  ) ز ( 
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                            خدمات الصحة والرعاية الصحية

                                    ً    َّ ً       ً              تنقيحها وتوسيع نطاقها واليت توفر سجالً مفصَّالً وشخصياً عن                اليت مت   "                        ببطاقة الرعاية والنمو   "                ترحـب اللجنة     -   ٣٤٤
                                                                         وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني             .                                           صـحة ومنـو مجيع األطفال دون سن اخلامسة        

                   ة وخدمات التربية                                                                                                       الـرعاية الصـحية األولية، مبا يف ذلك إنشاء املخطط الوطين للتأمني الصحي وبرنامج الصحة املدرسي               
                                                                                                              البدنية، فإهنا تشعر مع ذلك بالقلق إزاء التفاوتات اإلقليمية فيما يتعلق بالوصول إىل خدمات الصحة، وارتفاع عدد وفيات 

                                        كما تشعر بالقلق إزاء النقص يف املاء الصاحل   .     َّ                                                    َّ         الرضَّع والفروق اإلقليمية يف هذا الصدد، وحالة سوء تغذية الرضَّع واألطفال
                                                                        وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء قلة انتشار              .                                           رافق الصحية يف املناطق الريفية والنائية               للشرب وامل 

  .                الرضاعة الطبيعية

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٣٤٥

                                                                                                أن تعطـي األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية للقطاع الصحي يف سبيل ضمان تكافؤ فرص                 ) أ ( 
                                                                                                       األطفال يف احلصول على الرعاية الصحية اجليدة يف سائر مناطق البلد، وأن تعزز جهودها لتنفيذ املخطط الوطين              مجيع  

              للتأمني الصحي؛

                                                                                      أن تواصل جهودها الرامية إىل حتسني الرعاية السابقة للوالدة، مبا يف ذلك برامج التدريب للقابالت   ) ب ( 
                                    َّ                            دابري الالزمة لتخفيض معدالت وفيات الرضَّع، وال سيما يف املناطق الريفية؛     ِّ                                واملولِّدات التقليديات، وأن تتخذ مجيع الت

     ِّ                                                                                            أن حتسِّـن احلالـة الغذائية للرضع واألطفال، بوسائل من بينها برنامج الصحة املدرسية وخدمات                 ) ج ( 
                 التربية البدنية؛

     بلد؛                                                                 أن تضمن احلصول على املاء الصاحل للشرب واملرافق الصحية يف كافة مناطق ال  ) د ( 

  ،     ١٩٩٨                                                                                                أن تعـزز جهودهـا الرامية إىل تنفيذ السياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية املعتمدة يف عام                    ) ه ( 
                                                                                                           وتشجع على الرضاعة الطبيعية دون سواها لفترة ستة شهور بعد الوالدة، مع إضافة نظام غذائي مناسب للرضيع بعد       

            تلك الفترة؛

  .                                          مبا يف ذلك من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية                                    أن تلتمس املساعدة الدولية هلذا الغرض،   ) و ( 

            صحة املراهقني

                                                                                                    ترحـب اللجنة بالسياسة املتعلقة بالصحة اإلجنابية، وال تزال تشعر مع ذلك بالقلق إزاء ارتفاع معدالت حاالت      -   ٣٤٦
  .                                                         كما أهنا تشعر بالقلق إزاء تكاثر حاالت اإلدمان يف صفوف املراهقني  .                     احلمل يف صفوف املراهقات

                                               بشأن صحة ومنو املراهقني يف سياق اتفاقية حقوق الطفل  )     ٢٠٠٣ ( ٤                                     يف ضـوء تعلـيق اللجـنة العام رقم       -   ٣٤٧
) CRC/GC/2003/4(                 توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل تنفيذ سياسة الصحة اجلنسية ،                                                                                                

                                    كما توصي الدولة الطرف بأن تقدم        .     ابية                                                                    واإلجنابـية، وأن تضمن جلميع املراهقني الوصول إىل خدمات الصحة اإلجن          
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                                                                                        ُ          ً              للمراهقني معلومات دقيقة وموضوعية عن التبعات الضارة إلدمان املخدرات واملشروبات الكحولية، وأن ُتتيح مزيداً              
                                       وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة        .                                                                       من فرص املشورة وخدمات الدعم يف هذا اجملال، وإمكانية الوصول إليها          

  .                                                          ع البيانات الكافية بشأن حاالت اإلدمان يف صفوف األطفال واملراهقني            الطرف بأن جتم

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                                      اإليدز، وإتاحة الفرصة للجميع إلجراء      /                                                                      ترحب اللجنة باالستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري         -   ٣٤٨
                                           ومع ذلك، ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء          .                 ات الرتروفريوسات                    ً                                  االختـبار الطوعي جماناً، واحلصول على املشورة، ومضاد       

                                                        اإليدز يف الدولة الطرف والتبعات السلبية على األطفال         /                                                           ارتفـاع عـدد حـاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري          
                فريوس نقص املناعة                                                              وتالحظ اللجنة بقلق العدد احملدود للربامج الوقائية ومحالت التوعية ب   .                                املصـابني أو املتأثرين بالفريوس    

                                        ً      ً                                                   كما تالحظ أن الدولة الطرف قد أجرت تقييماً سريعاً حلالة اليتامى واألطفال املعرضني لإلصابة يف                .        اإليـدز  /        البشـري 
   .     ٢٠٠٤    عام 

      اإليدز  /                              حول فريوس نقص املناعة البشري      )     ٢٠٠٣ ( ٣                                                        باإلشـارة إىل ضرورة تنفيذ تعليق اللجنة العام رقم           -   ٣٤٩
                                                                        ، واملـبادئ التوجيهـية املتعلقة بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان           )CRC/GC/2003/3 (                  وحقـوق الطفـل     

) E/CN.4/1997/37توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص ما يلي )            ، املرفق األول ،                                               :  

                            اإليدز، مبا يف ذلك من خالل       /                                                                 تعزيـز جهودهـا الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري            ) أ ( 
       اإليدز؛ /                                                                            محالت التوعية، ومنع التمييز ضد األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري                 الربامج الوقائية و

                        اإليدز، مبا يف ذلك عدد      /                                                                       إجـراء دراسـة شاملة لتقييم مدى انتشار فريوس نقص املناعة البشري             ) ب ( 
                              امى واألطفال املعرضني لإلصابة، مبن                                     اإليدز، ووضع خطة عمل وطنية شاملة لليت /                               األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس

                                                                    اإليدز، باالعتماد، قدر اإلمكان، على نتائج هذه الدراسة والتقييم          /                                             فـيهم األطفـال املصابون واملتأثرون بالفريوس      
                                      حلالة اليتامى واألطفال املعرضني لإلصابة؛    ٢٠٠٤                       السريع الذي أجري يف عام 

                                                  خصوصيات الطفل، دون موافقة اآلباء كلما طلب                                                    ضمان سبل توفري املشورة السرية واليت تراعي        ) ج ( 
                            الطفل احلصول على هذه املشورة؛

                                                                 مواصلة بذل املزيد من اجلهود للوقاية من نقل الفريوس من األم إىل الطفل؛  ) د ( 

                                                                                        الـتماس املسـاعدة الدولية هلذا الغرض من هيئات منها برنامج األمم املتحدة املعين مبتالزمة نقص         ) ه ( 
  .          واليونيسيف  )      اإليدز (    تسب           املناعة املك

                     توفري مستوى معيشي الئق

  .                                                                                                                      تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار املعدالت املرتفعة لألطفال الذين يعانون من الفقر، وال سيما يف املناطق الريفية                 -   ٣٥٠
                   هود الدولة الطرف                    ً                  وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ج       .                                                                  وتالحظ أنه مت وضع وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر         
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                                                                                                                           الرامية إىل تسهيل احلصول على التغذية، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ سياسة ألمن األغذية والتغذية يف بليز، وبرامج توفري                    
  .                         األغذية يف املدارس االبتدائية

           سر احملرومة                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتقدمي الدعم واملساعدة املادية لأل               -   ٣٥١
                             ِّ                             كما توصي الدولة الطرف بأن تقيِّم أثر استراتيجية احلد           .         ً                                              اقتصادياً، وأن تضمن حق األطفال يف مستوى معيشي الئق        

                 ً                                                            وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لوضع وتنفيذ سياسة ألمن             .                                 من الفقر على األطفال واملراهقني    
  .                                          تنفيذ برامج توفري األغذية يف املدارس االبتدائية                                  األغذية والتغذية يف بليز، وأن تواصل 

  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٧

                                        التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

                      ً وبينما حتيط اللجنة علماً   .                                                                                           تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدل املرتفع لألمية والتفاوتات اإلقليمية يف هذا الصدد              -   ٣٥٢
                                               ً                                                                جية العشـرية املـتعلقة بقطاع التعليم اليت هتدف عموماً إىل تعميم التعليم يف صفوف األطفال الذين تتراوح                             باالسـتراتي 

                                                                                                        سنة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء مطالبة اآلباء يف بعض األحيان بدفع رسوم إضافية، وهو ما                    ١٦    و  ٣               أعمـارهم بني    
                                                              من احلصول على التعليم يف املدارس االبتدائية، وبوجه خاص                                                                  يشـكل عقبات مالية يف وجه العديد من األطفال وحيرمهم         

                                                                                                 وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل خفض املعدل املرتفع حلاالت االنقطاع عن الدراسة،                .                   املـدارس الثانوية  
  .                                                ولكنها تعرب عن أسفها للقصور يف تنفيذ هذه املبادرات

                                                                              يف تنفيذ السياسات واملبادئ الوطنية املتعلقة بالتعليم يف املدارس العامة                                                      وتعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء التباين        -   ٣٥٣
                                                                      وفيما يتعلق مبعاملة الطالبات احلوامل واألمهات املراهقات يف املدارس،           .                                                 واخلاصة، مبا فيها املدارس املعتمدة على الكنيسة      

                                         منع ومكافحة املمارسات القائمة داخل                                                                                       تعـرب اللجنة عن قلقها الشديد ألن الدولة الطرف ليس لديها سياسة ترمي إىل             
                        ً                                         ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نوعية التعليم وقلة التدريب           .                                                              املـدارس اليت تتجسد يف استبعاد هؤالء الطالبات من التعليم         

   .                                                         الذي حيصل عليه املدرسون، وال سيما يف املناطق النائية من البلد

  :                                                    ملوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية يف سبيل ما يلي                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص ا -   ٣٥٤

                                                                          أن تتخذ على وجه السرعة مجيع التدابري الالزمة ملواصلة خفض معدالت األمية يف البلد؛  ) أ ( 

              ً                                                                                 أن تضمن تدرجيياً جلميع األطفال، دومنا متييز بسبب نوع اجلنس أو األصل اإلثين، من كافة مناطق                  ) ب ( 
                                                               صيل للتعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين واجليد، دون أية عقبات مالية؛                  البلد، تكافؤ فرص حت

         ، وتعزز   )      التسرب (                                                                              أن جتـري دراسـة لتقييم أسباب وطبيعة وحجم ظاهرة االنقطاع عن الدراسة                ) ج ( 
                                                                                      جهودها العتماد وتنفيذ تدابري فعالة للحيلولة دون حدوث حاالت التسرب من املدرسة وخفض معدالهتا؛

           ً     ً                                                                    تـويل اهتماماً خاصاً الحتياجات األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة، مبن فيها البنات، وأطفال      أن    ) د ( 
                                                                                                                املهاجرين، واألطفال العاملون، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال احملرومون من حريتهم، واألطفال املنتمون              

                            التعليم على مجيع املستويات؛                                                    إىل األقليات، وأطفال الشعوب األصلية، يف سبيل محاية حقهم يف
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                                                                                               أن تـدرس االحتـياجات التعليمية للطالبات احلوامل واألمهات املراهقات يف املدارس، وأن تطبق                  ) ه ( 
                                                                                           سياسة وطنية تضمن املساواة يف املعاملة جلميع الطالب فيما يتعلق حبقهم يف التعليم على مجيع املستويات؛ 

                                          درسة خبدمات كافية لتوفري املشورة النفسية هلم؛                          أن تزود األطفال امللتحقني بامل  ) و ( 

      من    ٢٩                                                                                                أن حتسـن نوعـية التعليم يف البلد بكامله لضمان أنه يتفق مع األهداف الواردة يف املادة                    ) ز ( 
                    بشأن أهداف التعليم؛  )     ٢٠٠١ ( ١                                           االتفاقية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

                    يع مستويات التعليم؛                                   أن توفر التدريب املالئم للمدرسني على مج  ) ح ( 

                                                                                               أن تلـتمس املسـاعدة من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، واليونيسيف، والوكاالت            ) ط ( 
  .                                      األخرى ذات الصلة النشطة يف ميدان التعليم

                                         أوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية

                                         ة الطرف قلقها إزاء النقص يف عدد األنشطة                                                                      تعـترف اللجـنة حبـدوث قدر من التحسن، إال أهنا تشاطر الدول             -   ٣٥٥
   .                                          واملرافق الثقافية والترفيهية اخلاصة باألطفال

                             إعمال حقوق الطفل يف مرحلة      "                                                                          يف ضـوء توصـيات اللجنة املعتمدة يف يوم املناقشة العامة حول موضوع               -   ٣٥٦
                          رف بأن تزيد من جهودها                                 ، توصي اللجنة الدولة الط     )   ٥٦٣-   ٥٣٢            ، الفقرات   CRC/C/143      انظر     " (               الطفولة املبكرة 

                                 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .                                                                                     لتعزيز ومحاية حق الطفل يف الراحة، وأوقات الفراغ، واألنشطة الثقافية والترفيهية          
  .             من االتفاقية  ٣١      ِّ                                                           أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات كافية عن تنفيذ أحكام املادة 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

     صادي            االستغالل االقت

                                 َّ                                                                          ترحب اللجنة باملشروع النموذجي املموَّل من منظمة العمل الدولية والرامي إىل معاجلة املشكالت اليت تطرحها                -   ٣٥٧
                                                                                                                                 عمالـة األطفال، غري أنه ال يزال يساورها القلق إزاء املعدل املرتفع لألطفال العاملني يف بليز والتبعات السلبية الناجتة عن                    

      وتالحظ   .                                                                                  نقطاع عن الدراسة واآلثار السلبية على الصحة اليت يسببها العمل الضار واخلطر                                      استغالل عمالة األطفال، كاال   
                                                                                                                          اللجـنة بقلـق شـديد العدد املرتفع ألطفال األرياف العاملني وتأسف النعدام البيانات الكافية بشأن عمالة األطفال يف                  

   .          هذا البلد

           املتعلقة     ١٨٢                                        علقة باحلد األدىن لسن االستخدام، ورقم             املت    ١٣٨                                             يف ضوء اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         -   ٣٥٨
                                                                                                                   حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، واألحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل،                 

            بالتعليم                                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل لألحكام املتعلقة بعمل األطفال، مبا فيها تلك املتعلقة               
                                                                                                                    غري الرمسي والتدريب، مبا يكفل لألطفال تنمية قدراهتم الكاملة؛ وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع عمل األطفال،                 
                                                                َّ                                                     مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، وذلك بطرق منها توسيع نطاق املشروع املموَّل من منظمة العمل الدولية ليشمل هذه                   
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                    وتشجع اللجنة الدولة   .                                                 املناطق احلضرية؛ وأن تعزز رصد عمل األطفال يف البلد                                   املـناطق مـن الـبلد، باإلضافة إىل     
   .                                                                                                الطرف على تعزيز تعاوهنا يف هذا الصدد مع منظمة العمل الدولية، وبرناجمها الدويل للقضاء على عمل األطفال

                                                        االستغالل اجلنسي لألطفال، واستغالهلم يف املواد اخلليعة واالجتار هبم

                                    ، الذي ينص على توفري محاية خاصة           ٢٠٠٣                        االجتار باألشخاص يف عام       )    حظر (                       للجنة باعتماد قانون             ترحـب ا   -   ٣٥٩
                                                                                                                         لألطفـال، وبفـرقة العمل اخلاصة اليت مت إنشاؤها بعد ذلك لتنفيذ القانون، بفعالية أكرب وتالحظ جهود الدولة الطرف                   

              قمع اإلساءة إىل  "                         خالل تنظيم محلة عنواهنا                                                                             الرامـية إىل مكافحـة االسـتغالل اجلنسـي لألطفال، على سبيل املثال من             
                                                                                                           ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء االستغالل اجلنسي لألطفال                  ".       األطفال

   .       لسياحة                                                                                        يف بليز، واستغالهلم يف املواد اخلليعة واالجتار هبم، وتوجه االنتباه إىل عوامل اخلطر القائمة، مثل منو ا

                 ً                                                                                                   وتالحـظ اللجنة أيضاً بقلق أن تشريع الدولة الطرف املتعلق باجلرمية اجلنسية يتسم بالتمييز، إذ ال يتمتع األوالد                   -   ٣٦٠
       باحلماة  "                           ُ                                 وعالوة على ذلك، فإن احلاالت املُبلغ عنها بشأن من يسمون             .                                                 باحلماية القانونية من االعتداء واإلساءة اجلنسيني     

                                                                                      ون يقيمون عالقات جنسية مع فتيات ويقدمون هلن وألسرهن فوائد نقدية ومادية مقابل                                ، وهـم رجال مسن     "        الشـيوخ 
   .               ً      ً اجلنس، تثري قلقاً شديداً

  :                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها يف سبيل ما يلي -   ٣٦١

          سي ألغراض                                                                                    أن جتري دراسة شاملة لتقييم أسباب وطبيعة ونطاق االجتار باألطفال واستغالهلم اجلن             ) أ ( 
       جتارية؛

                                        ً                                                        أن تـتخذ مجـيع التدابري الالزمة ملنع االجتار فعالً جبميع األطفال واستغالهلم يف اجلنس ويف املواد                   ) ب ( 
                                                االجتار باألشخاص، وأن توفر لفرقة العمل املنشأة        )    حظر (                                                            اخلليعة ومحايتهم، مبا يف ذلك من خالل تطبيق أحكام قانون           

                      ية والبشرية والتقنية؛     ً                       مؤخراً ما يكفي من املوارد املال

                                                                        ً                   أن تضـع أنظمـة كافـية للوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال، وكشف هذه احلاالت مبكراً                  ) ج ( 
                                                        والتحقيق فيها، وتضمن مالحقة مرتكيب هذه اجلرمية أمام القضاء؛

    أو /                                                                                            أن توفـر بـرامج كافية ملساعدة وإعادة إدماج األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و                ) د ( 
               ً                                                                                               االجتـار، وذلـك عمالً باإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال                

  ؛    ٢٠٠١                                                    ، وبااللتزام العاملي املعتمد يف املؤمتر نفسه املعقود يف عام     ١٩٩٦                  ألغراض جتارية يف عام 

        ً      ً                         استعراضاً دقيقاً كي تضمن نفس احلماية                                                               أن تقـوم باسـتعراض تشريعها املتعلق باجلرمية اجلنسية              ) ه ( 
                                                               القانونية من االعتداء واإلساءة اجلنسيني للبنات واألوالد على حد سواء؛

                          وعوامل اخلطر القائمة، كنمو   "    ُ          باحلُماة الشيوخ "                                                أن توجـه عـناية خاصـة إىل ظاهرة من يسمون           ) و ( 
                                               ية الالزمة، وذلك بالتعاون الوثيق مع صناعة                                                                                السـياحة يف املـنطقة، وأن تـتخذ يف هذا الصدد مجيع التدابري الوقائ             

         السياحة؛
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                                                                                              أن تـنظم محالت توعية لألطفال واآلباء واجلهات األخرى املقدمة للرعاية، ملنع االجتار باألطفال،                ) ز ( 
  .                                                                                  واستغالهلم يف اجلنس ويف املواد اخلليعة، وأن تعزز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد

            قضاء األحداث

                      ، إال أهنا تعرب مرة         ٢٠٠١                                                                                          تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اإلدارة املعنية بإعادة التأهيل داخل اجملتمعات يف عام               -   ٣٦٢
  .                                                                                                           أخـرى عـن بـالغ قلقها إزاء احلد األدىن املنخفض للسن القانونية للمسؤولية اجلنائية والعدد الكبري لألطفال احملبوسني    

                                                                    ا حمكمة األسرة يف بليز، ولكنها تالحظ أن مدينة بليز هي املكان الوحيد الذي                                     وتالحـظ اللجـنة التحسينات اليت شهدهت   
  .                                                                                                    توجـد فـيه حمكمة لألحداث، يف حني أن األحداث الذين يعيشون يف القطاعات األخرى حياكمون أمام حماكم الصلح        

                            عي حىت اآلن خصوصيات الطفل                                                                                                وتشـاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها ألن حماكم الصلح القائمة يف الدوائر احمللية ال ترا              
                                                           وفيما يتعلق بالتشريع الداخلي يف جمال إدارة شؤون قضاء           .                                                                وينقصها التدريب الكايف ملراعاة أحكام االتفاقية بالقدر الكايف       

       ويساور   .                                                                                                   األحداث، مبا يف ذلك أشكال العقاب البديلة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور يف تنفيذ األحكام املشار إليها
                                       سنوات دون أن تكون هناك إمكانية        ٩                                                                                  لجنة بالغ القلق ألنه ميكن احلكم بالسجن املؤبد على أطفال ال تتجاوز أعمارهم                ال

    بوت  "                                                                                             وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف غري الالئقة السائدة يف وحدة االحتجاز                 .                 إلخـالء السـبيل   
   .               يف سجن هاتييفيل  "     كامب

                      ً                                                               لة الطرف بأن تضع نظاماً لقضاء األحداث يكفل اإلدماج التام يف تشريعها وسياساهتا                                 توصـي اللجنة الدو    -   ٣٦٣
                                          منها، وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة   ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                                                         وممارسـاهتا ألحكام االتفاقية ومبادئها، وال سيما املواد         

                ، ومبادئ األمم    )           قواعد بيجني  (        األحداث                                                                             يف هذا اجملال، كقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء            
                                               ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين        )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                      املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      

                                                                                                                          مـن حريـتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وذلك يف ضوء يوم املناقشة                   
                                  ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة    .                                   بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث         ١٩٩٥                                ة الذي عقدته اللجنة يف عام            العام

  :                                            الطرف بأن تتخذ التدابري التالية على وجه اخلصوص

                                                                                                 أن تنشـئ حمـاكم لألحداث يف كل منطقة من مناطق البلد، وتزودها مبا يلزم من موظفني مهنيني                    ) أ ( 
ٍ  حاصلني على تدريب كاٍف؛                    

                                                           ً أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛  ) ب ( 

                                                                                                    فـيما يتعلق باحلكم على األطفال بالسجن املؤبد دون إمكانية إخالء السبيل، أن تعيد النظر على                  ) ج ( 
      من    ٩٦    صل     الف (                                                                                                  وجـه السـرعة يف تشريعها الداخلي، وال سيما أحكام القانون املتعلق بإجراءات اجلرائم اخلطرية                

                               وذلك لتحقيق املواءمة الكاملة بني   )                من قوانني بليز  ٩٠      الفصل  (                                  والقانون املتعلق مبحكمة االستئناف      )                قوانـني بلـيز   
                                            قوانينها الداخلية وأحكام االتفاقية ومبادئها؛

                                                           سنة عن الكبار، يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك خالل فترة              ١٨                                 أن تضمن فصل احملتجزين دون سن         ) د ( 
                                                                                                            از رهن احملاكمة، وعدم استخدام احلرمان من احلرية إال كتدبري يلجأ إليه يف املطاف األخري وألقصر مدة ممكنة                       االحتج

               ويف ظروف مالئمة؛
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                                                                               ِّ  يف احلاالت اليت يتحتم فيها اللجوء إىل احلرمان من احلرية كتدبري يتخذ يف املطاف األخري، أن حتسِّن     ) ه ( 
                                                            شئ وحدات خاصة داخل الشرطة ملعاجلة حاالت األحداث املخالفني                                                  إجـراءات التوقـيف وظروف االحتجاز وتن      

         للقانون؛

                                                                                                 أن تلتمس املساعدة التقنية من هيئات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتب                ) و ( 
  .                                           األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف

   ية                                      األطفال املنتمون إىل األقليات والشعوب األصل

                                                                                                                    وفيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل األقليات والشعوب األصلية، كأطفال املايا وغاريفونا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء                -   ٣٦٤
                                                                                                      انتشـار الفقـر يف صفوفهم ومتتعهم احملدود حبقوقهم، وال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية    

               ً                                                                 من الصعب عموماً أن يكون للبنات املنتميات إىل األقليات والشعوب األصلية صوت                                  وتالحظ اللجنة بقلق أنه     .           والتعلـيم 
   .                                   ُ                                             ً              ً يف اجملتمع، وأن حقهن يف املشاركة ويف أن ُيستمع إىل آرائهن يف إطار اإلجراءات اليت هتمهن كثرياً ما يكون حمدوداً

                                املنتمني إىل األقليات والشعوب                                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل املزيد من اجلهود لتضمن لألطفال            -   ٣٦٥
                                                                                                                         األصـلية املسـاواة يف التمتع جبميع احلقوق، وال سيما بإيالء األولوية للتدابري الفعالة الرامية إىل احلد من الفقر يف                    

                                                                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتشجيع احترام آراء األطفال وال               .                             صفوف هذه الفئة من األطفال    
   .                                                                            ت، املنتمني إىل األقليات والشعوب األصلية، وأن تيسر مشاركتهم يف كل املسائل اليت هتمهم          سيما البنا

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باالتفاقية-٩

                                      على الربوتوكولني االختياريني امللحقني         ٢٠٠٣       ديسمرب   /                                                   ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف كانون األول        -   ٣٦٦
  .                                                                                    بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسلحة، وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة                   باتفاقية حقوق الطفل

                                                                                                             تؤكد اللجنة على أمهية تقدمي التقارير بانتظام ويف الوقت املطلوب لتتمكن من النظر يف تنفيذ الربوتوكولني                 و -   ٣٦٧
ً      ً              االختـياريني، وتوصـي الدولـة الطـرف بأن تفي وفاًء تاماً با                                                        لتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكولني                                          

  .                   االختياريني واالتفاقية

  متابعة التوصيات ونشرها-١٠

        املتابعة

                                                                                                              توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري املالئمة لضمان التنفيذ التام هلذه التوصيات وذلك                  -   ٣٦٨
                                                                    لس الوزراء أو الوزارة أو هيئة مماثلة، والربملان واحلكومات والربملانات                                                   بطرق منها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جم       

  .                                                                                                  اإلقليمية أو املركزية، عندما يقتضي األمر ذلك، بغرض النظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات
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      النشر

                                  اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات                 ً     ُ                                                 توصـي اللجنة أيضاً بأن ُيتاح التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية          -   ٣٦٩
                                                                            اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع للجمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين             )                   املالحظـات اخلتامية   (              ذات الصـلة    

               على أال يقتصر    (                                                                                                 وفـئات الشـباب والفئات املهنية واألطفال، بلغات البلد، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت                 
  .                                                رة النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها            ، من أجل إثا )     عليها

  التقرير القادم-١١

                                                                                                              تؤكد اللجنة يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا والواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين بشأن                 -   ٣٧٠
                          ً     قدمي التقارير مبا يتمشى متاماً                                ، على أمهية العمل على ت      )              ، الفصل األول  CRC/C/114               انظر الوثيقة    (                       تواتر تقدمي التقارير    
                                                                          ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية،            .                من االتفاقية    ٤٤                   وأحكـام املـادة     

                                   ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول        .                                                                                   ضـمان إتاحـة فرص منتظمة للجنة كي تنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية              
                              وتقر اللجنة بأن بعض الدول       .                                            ً                    لتقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمراً بالغ األمهية                             األطـراف بـتقدمي ا    

                                           وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة الدولة        .                                                                    األطـراف جتـد صعوبات يف تقدمي التقارير يف موعدها وبصفة منتظمة           
                                                ثال التام ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة                                                             ّ                  الطـرف عـلى الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، ومن مثّ االمت           

                ، وهو التاريخ       ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ١                                                                              الطـرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف وثيقة موحدة حبلول             
     انظر  (         صفحة      ١٢٠                                            وينبغي أن ال يتجاوز عدد صفحات التقرير          .      ُ                                              الـذي ُيسـتحق فيه تقدمي التقرير الدوري الرابع        

CRC/C/118 .(                    وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف بعد ذلك أن تقدم تقاريرها الدورية كل مخس سنوات، على حنو ما                                                                                                      
   .                  نصت عليه االتفاقية

 جزر البهاما: املالحظات اخلتامية

ّ                          نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األّويل جلـزر البهاما         -   ٣٧١                         ) CRC/C/8/Add.50 (   ١٠١٤   و    ١٠١٣          يف جلستيها    )    انظر     
CRC/C/SR.1013 و    CRC/C/SR.1014 (      ١٠٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٩               املعقودتـني يف       

) CRC/C/SR.1025 (   املالحظات اخلتامّية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /               كانون الثاين  ٢٨          املعقودة يف           ّ              :  

ّ    مقد مة-ألف      

ّ                                                    ترّحـب اللجنة بتقدمي التقرير األّويل للدولة الطرف وبالردود اخلطية على قائمة            -   ٣٧٢                           ّ    مما   ) CRC/C/Q/BHS/1 (           املسائل     
     ّ                                                                      غري أنّ اللجنة تعرب عن شديد أسفها لورود التقرير بعد عشر سنوات من               .                                              مسح بفهم أوضح حلالة الطفل يف الدولة الطرف       

ّ            التاريخ الذي كان ينبغي أن يقّدم فيه                                                                                                 ومما يشجع اللجنة احلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى للدولة               .                             
  .                                                                              لطرف، وهي ترحب بردود الفعل اإلجيابية على املقترحات والتوصيات اليت قدمت خالل املناقشة ا
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ّ                       ترّحـب اللجنة باعتماد      -   ٣٧٣                                                      ، الذي مت مبوجبه، ضمن أمور أخرى، إلغاء التمييز             ٢٠٠٢     عام   يف                       قانون مركز األطفال      
  .                    يف حالة عدم وجود وصية                                         طفال املولودين خارج رباط الزوجية، وال سيما                                     بني األطفال املولودين يف نطاق الزواج واأل

                                     ، الذي ينص على أن مجيع األطفال يتمتعون     ٢٠٠٢              التركات عام          قانون                                            كمـا تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد         -   ٣٧٤
ّ          بنفس احلقوق أو االستحقاقات عندما توّزع امللكية     .                     يف حالة عدم وجود وصية                                 

      مراكز                               ، الذي يعىن بتنظيم وإدارة          ٢٠٠٤                                          الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة لعام                      بإصدار قانون                   ترحـب اللجنة     و -   ٣٧٥
  .                                                               الرعاية النهارية واملدارس اخلاصة يف مرحلة ما قبل الدراسة االبتدائية

             بشأن احلد      ١٣٨                                             ، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ٢٠٠١                            تصديق الدولة الطرف، عام                      ترحـب اللجنة ب    و -   ٣٧٦
   .                                                                بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها   ١٨٢                                 ألدىن لسن االستخدام، واتفاقيتها رقم  ا

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

  ا                                                    ّ                                                      تالحـظ اللجـنة الـتحديات اليت تواجهها الدولة الطرف، وال سّيما ضعفها حيال الكوارث الطبيعية، مبا فيه             -   ٣٧٧
ّ                    ً     ً األعاصري اليت حتول دون إحراز تقّدم يف إعمال حقوق الطفل املكّرسة يف االتفاقية إعماالً تاماً                          ّ                            .  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

         التحفظات

ّ               ا ترّحب مبا علمته                    ّ      من االتفاقية ولكّنه    ٢                         ّ                                               تالحظ اللجنة مع األسف التحفّظ الذي أبدته الدولة الطرف على املادة             -   ٣٧٨     
  .               ّ          ّ     ُ                                    ُّ                    خالل احلوار من أنّ هذا التحفّظ قد ُيسحب، نظرا لبعض القوانني اجلديدة اليت ُسّنت مؤخرا، وأمور أخرى

        ، تطلب      ١٩٩٣                                                                                           يف ضـوء إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                 -   ٣٧٩
  . ة            من االتفاقي ٢            على املادة                                      اللجنة إىل الدولة الطرف أن تسحب حتفظاهتا

          التشريعات

  ،  ل                                                                                                               تالحـظ اللجـنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مواءمة تشريعاهتا فيما يتعلق باألطفا                  -   ٣٨٠
               غري أن اللجنة     .                                                                                                     وإصـالح الدستور الذي جتريه حاليا والذي يهدف، يف مجلة أمور، إىل إدراج حقوق الطفل يف الدستور                

  .                                                                                 لقلق ألن التشريعات املوجودة يف الدولة الطرف ال تعرب بالكامل عن مبادئ االتفاقية وأحكامها       تشعر با
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                                                                                                             توصـي اللجـنة الدولة الطرف بالتعجيل يف إجراءاهتا الرامية إىل إدماج حقوق الطفل يف الدستور، وباختاذ                  -   ٣٨١
                  ً     ً                      ية وأحكامها توافقاً تاماً، وبضمان تنفيذها                                                                                 املـزيد مـن التدابري لضمان توافق التشريعات املوجودة مع مبادئ االتفاق           

  .      الفعلي

        التنسيق

                                       اليت تفيد بأن قسم اخلدمات االجتماعية        )   ١٤        الفقرة   (                                                            تالحـظ اللجنة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف           -   ٣٨٢
                    ال وعن رصد تنفيذ                                                                                                        الـتابع لـوزارة اخلدمات االجتماعية والتنمية اجملتمعية مسؤول عن تنسيق السياسات املتعلقة باألطف             

   .                                                   غري أن اللجنة قلقة لعدم وجود آلية تنسيق بني الوزارات  .         االتفاقية

                                        تتمتع بوالية قوية وتتاح هلا موارد بشرية              بني الوزارات ة     مشترك                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيئة         -   ٣٨٣
  .                يف تنفيذ االتفاقية                                                                 ومالية كافية لضمان التنسيق الفعال بني مجيع اجلهات الفاعلة اليت تشارك 

                  خطة العمل الوطنية

                                   تتعاون ألجل وضع خطة عمل وطنية،                                                                                إن اللجنة، إذ تالحظ أن القطاعات االجتماعية التابعة ملختلف الوزارات            -   ٣٨٤
   .                                         ال تزال قلقة ألن هذه العملية مل تكتمل بعد    فإهنا

                           فيذ خطة عمل وطنية شاملة،                                                                                  تشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف على زيادة ما تبذله من جهود لوضع وتن                -   ٣٨٥
                                                            ًّ                                                            باسـتخدام هنج يقوم على املشاركة، ألجل تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاماًّ، تضم أهداف ومقاصد الوثيقة اخلتامية املعنونة                 

  .    ٢٠٠٢                                                                        اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل، املعقودة عام   "              عامل صاحل للطفل "

             ّ الرصد املستقلّ

ّ                                            يسـاور اللجنة قلق لعدم وجود آلية مستقلّة تتوىل بصورة منتظمة رصد وتقييم التقّدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية،                   -  ٨٦ ٣                                    ّ                                     
  .    ّ                                     وتتمّتع بصالحية تلقي ومعاجلة الشكاوى الفردية

                               ّ                            بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلّة حلقوق اإلنسان يف تعزيز         )     ٢٠٠٢   ( ٢                                 يف ضـوء التعلـيق العام رقم         -   ٣٨٧
ّ                                           ّ    ّ          ً           ، تشّجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلّة وفّعالة، وفقاً            )CRC/GC/2002/2   (     الطفل        حقـوق        ايـة     ومح     

                           مرفق قرار اجلمعية العامة       ) (            مبادئ باريس  (                                                                         للمـبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           
ُ          ويد هذه اهليئة مبوارد بشرية ومالية كافية تسُهل                  وينبغي تز    ).     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          ، املؤرخ      ١٣٤ /  ٤٨                                          

                                                                                                                  اسـتفادة األطفـال منها؛ وينبغي أن تعاجل الشكاوى اليت يرفعها األطفال على حنو يراعي ظروف الطفل ويف أسرع                   
  .                    ّ                                                                اآلجال؛ وينبغي أن توفّر سبل االنتصاف لألطفال يف حال انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية
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       لألطفال            ختصيص املوارد 

                                                                                                        تالحـظ اللجنة االعتمادات املالية الكبرية املخصصة للخدمات االجتماعية واهلياكل األساسية، وخباصة يف جمايل               -   ٣٨٨
                  ّ                                                           ّ                ّ                                 الصـحة والتعليم، إالّ أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية خمصصات امليزانية لتلبية األولوّيات الوطنية واحمللّية يف جمال محاية                   

  .                   حقوق الطفل وتعزيزها

                   ً     ً                    من االتفاقية تنفيذاً كامالً، وذلك بإيالء        ٤               لتنفيذ املادة                                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل عناية خاصة           -   ٣٨٩
                                                                                     ّ                          أولويـة يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وال سّيما األطفال               

                                                                  إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون             "    وذلك                                        ً      الذين ينتمون إىل الفئات احملرومة اقتصادياً،     
  .                                  ومن خالل األخذ بنهج يقوم على احلقوق "     الدويل

            مجع البيانات

        سنة يف   ١٨                                                                                                يسـاور اللجـنة قلق إزاء نقص البيانات املفصلة والتحليلية عن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن              -   ٣٩٠
                                 ً                                           التفاقية مبا يف ذلك أكثر الفئات ضعفاً، واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، واألطفال                                مجـيع اجملـاالت الـيت تتناوهلا ا     
ّ                         وتالحظ اللجنة أيضاً أنّ ملثل هذه البيانات أمهّية بالغة يف رصد وتقييم التقّدم احملرز ويف                 .                              املعوقـون، واألطفال املهاجرون                              ّ                    ّ   ً                 

  .                                    صياغة وتقييم السياسات املتصلة باألطفال

                                                                                            ة الدولة الطرف بوضع آلية فعالة للتجميع املنتظم لبيانات كمية ونوعية تغطي كافة جماالت                           توصـي اللجـن    -   ٣٩١
                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باستخدام هذه املؤشرات          .                                                 االتفاقية وتشمل مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة      

   .       ً  ّ   ً تنفيذاً فّعاالً                                                                    والبيانات يف صياغة وتقييم السياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية 

             نشر االتفاقية

                                                                                                                 يسـاور اللجـنة قلق لعدم وجود خطة منهجية للتدريب والتوعية فيما يتعلق مببادئ االتفاقية وأحكامها لصاحل                  -   ٣٩٢
  .                                                  األطفال والفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم

                             التفاقية معروفة على نطاق واسع                                                                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون أحكام ا            -   ٣٩٣
                                                                      وتوصيها كذلك بتوفري التثقيف والتدريب املناسبني واملنتظمني لصاحل مجيع           .                                      ويفهمها الكبري والصغري على حد سواء     

                                              ّ                                                               الفـئات املهنية اليت تعمل مع الطفل ومن أجله، وال سّيما الربملانيني، والقضاة، وقضاة احملاكم اجلزئية، وموظفي إنفاذ       
ّ                                                    واملعلمني، والعاملني يف جمال الصّحة، واألخصائيني االجتماعيني، وموظفي مؤسسات رعاية األطفال        القوانني،                             .  

                      التعاون مع اجملتمع املدين

                                                              ا الدولة الطرف من أجل تيسري إنشاء املنظمات غري احلكومية،                                   اخلطوات الكبرية اليت اختذهت                         إن اللجنة إذ تالحظ      -   ٣٩٤
                                                                                    اجلهود املبذولة إلشراك مؤسسات اجملتمع املدين بانتظام، وخباصة يف جمال احلقوق واحلريات                        عدم كفاية                         فإهنا ال تزال قلقة ل    

  .                        املدنية، يف تنفيذ االتفاقية
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   ل                                                                                                    توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تعتمد هنجا منتظما إلشراك اجملتمع املدين، وخاصة مجعيات األطفا                 -   ٣٩٥
                                                               نسان، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك جمال احلقوق                                       العاملة يف جمال حقوق اإل                           املـنظمات غري احلكومية    و

  .              واحلريات املدنية

  تعريف الطفل-٢

    كما    ).      ً  عاماً  ١٦ (                                  ال يتفق مع سن إمتام التعليم اإللزامي   )      ً  عاماً  ١٤ (                                       يساور اللجنة قلق ألن احلد األدىن لسن العمل  -   ٣٩٦
                                    وترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمت        ).         سنوات   ١٠ (               ولية اجلنائية                                                        يساور اللجنة قلق إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن املسؤ        

  .                                                                أثناء احلوار واليت تفيد بوجود خطط لتحسني القوانني والنظم يف هذا الصدد

  :                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي -   ٣٩٧

      زامي؛                                       سنة لكي يتماشى مع سن إمتام التعليم اإلل  ١٦                          رفع احلد األدىن لسن العمل إىل   ) أ ( 

  .                                                                      رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى يكون مقبوال على الصعيد الدويل  ) ب ( 

  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                                                                                  يسـاور اللجنة قلق إزاء استمرار التمييز االجتماعي ضد الفئات الضعيفة من األطفال، مبن فيهم األطفال الذين                  -   ٣٩٨
   .                                                                   ن اهلايتيون، واألطفال املعوقون، وألن الدستور ال حيظر التمييز بسبب اإلعاقة                           يعيشون يف حالة فقر، واملهاجرو

  :                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي -   ٣٩٩

                                                                           ً     ً                     تعزيـز األحكام املوجودة بشأن عدم التمييز وضمان احترام مبدأ عدم التمييز، امتثاالً كامالً منها                 ) أ ( 
                                   يف سياق عملية إصالح الدستور اجلارية؛                     من االتفاقية، وذلك  ٢            ألحكام املادة 

  ؛ )                                        ً صياغة قانون مستقل بشـأن عدم التمييز، مثالً (                         اعتماد قوانني مناسبة أخرى   ) ب ( 

  .                                                                                    اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد كل الفئات املستضعفة  ) ج ( 

                                                       الدوري القادم معلومات حمددة عن التدابري والربامج                                                           وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني التقرير         -   ٤٠٠
                                                                                                             املتصلة باالتفاقية اليت نفذهتا الدولة الطرف ملتابعة اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية   

                 اللجنة العام                       ، مع مراعاة تعليق       ٢٠٠١                                                                          والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود عام            
   ).    ٢٠٠١ ( ١    رقم 
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                  احترام آراء الطفل

                                                                                                                  يساور اللجنة قلق إزاء حمدودية الفرص املتاحة لألطفال للتعبري عن آرائهم حبرية يف املدارس أو احملاكم أو داخل                   -   ٤٠١
  .           ً                              األسرة، نظراً لبعض املواقف التقليدية يف اجملتمع

ّ                توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وتيّسر احتر         -   ٤٠٢                                                      ام آراء األطفال وتضمن إشراكهم يف مجيع املسائل اليت                                             
ّ        ّ                 ّ                                                                ً                   متّسـهم يف كلّ جماالت اجملتمع، وال سّيما داخل األسرة ويف املدارس واحملاكم، واهليئات اإلدارية ذات الصلة، وفقاً                    

               مع الطفل ومن                     ّ                                                            كما توصيها بأن توفّر املعلومات التثقيفية جلميع الفئات املهنية اليت تعمل              .                من االتفاقية    ١٢          لـلمادة   
ّ                 أجله، بشأن حق الطفل يف املشاركة يف مجيع املسائل اليت متّسه، ومراعاة آرائه                                                  .   

 احلقوق واحلريات املدنية -٤

              تسجيل املواليد

                       ً     ً                                                                                  ساور اللجنة قلق ألن عدداً كبرياً من األطفال ال يسجلون عند الوالدة، بسبب التضاريس اجلغرافية أساسا، على                  -   ٤٠٣
  .                               ن يلزم الوالدين بتسجيل مواليدهم                  الرغم من أن القانو

                                                                  حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة تسجيل مجيع                              مـن االتفاقية،    ٧                   يف ضـوء املـادة       -   ٤٠٤
  .                                                                                                  ً األطفال عند والدهتم، بتنظيم محالت توعية واستحداث وحدات متنقلة لتسجيل املواليد يف اجلزر النائية األقل سكاناً

   .                                   ُ                            ري اخلدمات االجتماعية لألطفال الذين مل ُتستخرج هلم شهادة تسجيل الوالدة                    كما توصي اللجنة بتوف

                العقوبة البدنية

                                                                                                             تعـرب اللجنة عن قلقها الستمرار انتشار ممارسة العقوبة البدنية داخل األسرة ويف املدارس واملؤسسات، وألن                 -   ٤٠٥
  .                                  القوانني احمللية ال حتظر استعماهلا صراحة

  :                         ولة الطرف بأن تقوم مبا يلي               توصي اللجنة الد -   ٤٠٦

                     ً                                                            أن حتظر صراحة وقانوناً ممارسة العقوبة البدنية داخل األسر ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛  ) أ ( 

                                                                                                  أن تـنفذ محالت توعية لضمان اعتماد أشكال بديلة للتأديب تتماشى مع كرامة الطفل وتتفق مع                  ) ب ( 
   .       منها ٨ ٢         من املادة  ٢                               أحكام االتفاقية، وال سيما الفقرة 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

                الرعاية البديلة

                                    ، كما يسمون، يف مؤسسات بطلب من        "                          األطفال ذوي السلوك اجلامح    "                                            يسـاور اللجنة قلق إزاء إمكانية إيداع         -   ٤٠٧
   .                     الوالدين أو من أحدمها



CRC/C/146 
Page 83 

                              سبة، واملهارات وخدمات الدعم                                                                               حتـث اللجنة الدولة الطرف على تزويد الوالدين واألطفال باملعلومات املنا           -   ٤٠٨
                 لألطفال، والتحضري    "              السلوك اجلامح  "                                                                              املالئمة، وعلى مراجعة قوانينها وممارساهتا وخدماهتا هبدف إلغاء مفهوم وتعبري           

    ".                            إلهناء ممارسة اإليداع يف املؤسسات "      ً تدرجيياً 

  .                ي للحضانة والتبين       غري رمس    نظام                                                     تالحظ اللجنة عدم وجود معلومات يف تقرير الدولة الطرف عن  -   ٤٠٩

               ، مبا يف ذلك عن                   ، معلومات مفصلة      قادم                                                                     توصـي اللجـنة بـأن تقدم الدولة الطرف، يف تقريرها الدوري ال             -   ٤١٠
  .                                                      التدابري املتخذة لتنظيم األشكال غري الرمسية للرعاية البديلة

            حتصيل النفقة

                                      فل، وهي نفقة يتحملها األب عادة، إال أهنا                                                                   ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان دفع نفقة الط       -   ٤١١
  .                                                               قلقة إزاء العدد الكبري من اآلباء الذين ال يدفعون نفقات إعالة الطفل

                                       ية لتنفيذ أحكام نفقة إعالة الطفل،             القانون        الصكوك                 لزيادة تعزيز          خطتها                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ     -   ٤١٢
  .                      ال حتصيل النفقة يف اخلارج           الثنائي يف جم /                            ومواصلة وتعزيز التعاون الدويل

                                             اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم، واستخدام العنف ضدهم

                                                                                                                   تالحـظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبا يف ذلك الربامج واألنشطة الرامية إىل توعية الوالدين فيما                   -   ٤١٣
    شهر  "                                           عمل حول الوالدين أو أنشطة يف إطار                                                           ً                      يتعلق مبشاكل اإلساءة إىل األطفال، وذلك بوسائل منها مثالً تنظيم حلقات          

                                                                                         كما تالحظ اللجنة تشكيل اجمللس الوطين املعين حبماية الطفل وإنشاء خط هاتفي وطين مباشر                 ".              معاملة الطفل             منع إساءة   
                             غري أن اللجنة قلقة ألن الناس ال   .     ١٩٩٧                                                                  خـاص حبـاالت اإلسـاءة إىل األطفـال، يف إدارة اخلدمات االجتماعية عام       

   .                           لون هذا اخلط مبا فيه الكفاية     يستعم

                                                                                                           توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للحيلولة دون اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم                   -   ٤١٤
  :                                                             واستخدام العنف ضدهم داخل األسرة وخارجها، وذلك بطرق منها ما يلي

       إمهاهلم؛                                                     االضطالع بدراسة شاملة عن نطاق وطبيعة اإلساءة إىل األطفال و  ) أ ( 

                                                                                                 وضـع نظـام إبالغ فعال يتضمن إجراء حتقيقات وافية ويف حينها ومحاية األطفال على حنو يراعي                   ) ب ( 
                                              ظروفهم بغية تقدمي مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة؛

                                                                                كفالة حصول ضحايا العنف على خدمات املشورة ومساعدهتم على التعايف وعلى إعادة إدماجهم؛  ) ج ( 

                                       درات ودور اجمللس الوطين املعين حبماية الطفل؛              مواصلة تعزيز ق  ) د ( 

  .                            اخلاص حباالت اإلساءة إىل األطفال                                         تنظيم محالت توعية لإلعالن عن اخلط اهلاتفي الوطين    ) ه ( 
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  خدمات الصحة األساسية والرعاية-٦

               األطفال املعوقون

         فتقر إىل      ه ي        بيد أن                  كمية أساسا،                          الذي يعطي معلومات       ٢٠٠٠                                                      حتـيط اللجـنة علما بتقرير التعداد السكاين لعام           -   ٤١٥
                                                                                         ويساور اللجنة قلق إزاء التمييز اجملتمعي الذي يعاين منه األطفال املعوقون، وإزاء عدم إتاحة        .              عن املعوقني                تفاصـيل حمددة  

                                             ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة ألن األطفال املعوقني   .                                                       سبل وصوهلم إىل املباين ووسائل النقل، وعدم وجود سياسة مشولية
  .                                                                    يف اجلزر األقل سكانا يعانون من صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات

                                                                                                            يف ضوء القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، وتوصيات اللجنة املعتمدة يف يوم املناقشة                -   ٤١٦
                    وصي اللجنة الدولة       ، ت  )   ٣٣٩-   ٣١٠            ، الفقرات   CRC/C/69 (                                                     العامـة الـذي نظمته بشأن حقوق األطفال املعوقني          

                                          ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تراعي   .                                                           الطـرف بـأن تضمن دمج هؤالء األطفال يف نظام التعليم العادي    
                                                                                                 ً                        مـبدأ عدم التمييز، وإمكانية الوصول إىل مجيع اخلدمات، مبا فيهااملباين العامة ووسائل النقل، وأن تعاجل حتديداً حالة                  

  .  نا                      األطفال يف اجلزر األقل سكا

                     الصحة واخلدمات الصحية

ّ                            ترحـب اللجنة باملعلومات الواردة يف التقرير عن حدوث اخنفاض مطرد يف معدالت وفيات الرّضع، وحتسن يف                  -   ٤١٧                                                                             
                                                لتنظيم عمل املهنيني العاملني يف جمال الصحة،            ٢٠٠٠                                                                 تقـدمي خدمـات الرعاية الصحية، وعن التشريع الذي وضع عام            

                                                                                                      ن اللجنة ال تزال قلقة إزاء الفرق الكبري بني نوعية الرعاية الصحية اليت يوفرها مقدمو الرعاية                     إال أ   .                        ومرافق الرعاية الصحية  
  .                           يف كل من القطاعني اخلاص والعام

                                                                                                           توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتقليص الفرق يف جودة خدمات الرعاية                   -   ٤١٨
  .                                                   ة، وذلك بتعزيز دور السلطة املعنية باملستشفيات احلكومية                                 الصحية بني املستشفيات احلكومية واخلاص

            صحة املراهقني

  .                                                                                  يساور اللجنة قلق بسبب ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات وتفشي تعاطي املخدرات بني املراهقني -   ٤١٩

       ني، مبا                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود الستحداث وتعزيز خدمات خاصة بصحة املراهق              -   ٤٢٠
                                                         كما توصي الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعاطي   .                                              يف ذلـك خدمـات الصـحة العقلـية واإلجنابية       

  .                                                       املخدرات وتوفري خدمات العالج والتأهيل واإلدماج ملدمين املخدرات

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                اإليدز ، وبكون    /                                    مواجهة فريوس نقص املناعة البشري                                                          ترحـب اللجـنة مبختلف اخلطط والسياسات الرامية إىل         -   ٤٢١
    ً                              جماناً للجميع قد أسفر عن اخنفاض        )             الرتروفريوسات (                                                                توفري الفحوص والعالج بالعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي         

      اإليدز  /        البشري                                                                                                         انـتقال العدوى من األم إىل الطفل، غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء االنتشار السريع لفريوس نقص املناعة            
  .          بني املراهقني
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             اإليدز، وخباصة  /                                                                               توصـي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشري    -   ٤٢٢
                                                                                                                   بني املراهقني، وذلك بالتركيز على التثقيف والتوعية، وكذلك على إدراج احترام حقوق الطفل يف ما تضعه وتنفذه                 

                                              اإليدز لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين بفريوس       /                                 تعلقة بفريوس نقص املناعة البشري                                 مـن سياسات واستراتيجيات م    
                        بشأن فريوس نقص املناعة      )     ٢٠٠٣ ( ٣                       ً                                 اإليدز ولصاحل أسرهم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم          /                     نقـص املناعة البشري   

  .(CRC/GC/2003/3)                  اإليدز وحقوق الطفل  /      البشري

 لثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية وا-٧

                                                                                                                    تالحـظ اللجـنة مـع التقدير أن النصيب األكرب من امليزانية الوطنية قد خصص للتعليم، وأن التعليم االبتدائي                    -   ٤٢٣
                                               كما تالحظ اللجنة أن برنامج إتاحة التعليم املستمر   .                                                             والثانوي يف املدارس احلكومية جماين جلميع األطفال يف الدولة الطرف    

                                                                          إال أن اللجنة ال تزال قلقة من نسبة التسرب املدرسي يف نظام التعليم               .                   رصة إمتام تعليمهن                                يضمن منح املراهقات احلوامل ف    
  .                                                         كما أهنا قلقة لعدم تدريس حقوق اإلنسان كجزء من املنهج الدراسي  .                                 العام العادي، وال سيما بني الفتيان

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٢٤

                                                        املتسربني من الدراسة إىل املدارس وغريها من الربامج التدريبية؛                           بذل املزيد من اجلهود إلعادة   ) أ ( 

                                          التأكد من توحيد معايري التعليم يف مجيع اجلزر؛  ) ب ( 

  .                                                                      إدراج تدريس حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية الرمسية يف مجيع مستويات العليم  ) ج ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

                 ذلك عمل األطفال                             االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف

                                                                                                                  تقـدر اللجـنة الـتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف معاجلة مسألة عمل األطفال، مبا يف ذلك اعتماد قانون                     -   ٤٢٥
                          ً        ً      ً                                         ن عمل األطفال ما زال منتشراً انتشاراً واسعاً نسبيا يف الدولة الطرف، ولعدم                                    غري أن اللجنة قلقة أل      .     ٢٠٠١              التشغيل عام   

  .     سنة  ١٨   و  ١٤                                                     ل العمل اخلطرية بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني     أشكا                   توفر محاية كافية من 

              اتفاقية منظمة                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف لألعمال اخلطرية يتفق مع القواعد اليت تنص عليها             -   ٤٢٦
            ، وأن حتظر                                                                            بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها             ١٨٢                         العمـل الدولـية رقم      

                                                       سنة يف األشغال اليت ميكن أن تضر بصحتهم، وبأمنهم            ١٨    و   ١٤                                                  صراحة تشغيل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
                                                                                                 توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز فعالية مفتشية الشغل وغريها من أشكال                     كمـا     .            ومعـنوياهتم 

                     املتعلقة بشروط عمل      ٢٠٠١                                 ام ألحكام قانون التشغيل لعام                                                           رصـد تشـغيل األطفـال من أجل ضمان االمتثال الت          
   .      سنة  ١٨   و  ١٤                               األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
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                                          استغالل األطفال ألغراض جنسية ويف املواد اخلليعة

  يف      ني     ستخدم                   حلالة األطفال امل       ٢٠٠٢                                                                               تالحظ اللجنة نتائج التقييم السريع الذي أجرته منظمة العمل الدولية عام             -   ٤٢٧
                                            ُ                               وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد األطفال الذين ُيستغلون يف البغاء ويف              .                                            سـوأ أشكال عمل األطفال يف الدولة الطرف        أ

                                                                                                        ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات حمددة بشأن هذه املسألة والتدابري املتخذة بالتحديد                 .                  املـواد اخللـيعة   
  .       ملعاجلتها

  :        ف مبا يلي                       توصي اللجنة الدولة الطر -   ٤٢٨

                                  ُ             ً                                              إعداد دراسة شاملة عن األطفال الذين ُيستغلون جنسياً ألغراض جتارية، واستخدام البيانات لوضع            ) أ ( 
                                                                                                            سياسـات وبـرامج ملنع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، مبا يف ذلك عن طريق وضع خطة عمل وطنية بشأن                   

                                                   املؤمترين العامليني األول والثاين ملناهضة االستغالل                                                                    االسـتغالل اجلنسي التجاري لألطفال على النحو املتفق عليه يف         
  ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                                        اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقودين عامي 

                                                    اعتماد التدابري املناسبة ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال؛  ) ب ( 

                                            تعزيز برامج تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم؛  ) ج ( 

                                                                    اذ القوانني واألخصائيني االجتماعيني ووكالء النيابة على كيفية تلقي                                    تدريب املوظفني املكلفني بإنف     ) د ( 
                                                                                                 شـكاوى االستغالل اجلنسي ورصدها والتحقيق فيها ومباشرة الدعاوى بشأهنا على حنو يراعي مشاعر الطفل وحيترم   

  .                  احلياة اخلاصة للضحية

            قضاء األحداث

                                                          ذا اجملال، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن نظام قضاء                                                                      تعـترف اللجـنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف ه           -   ٤٢٩
ّ                           ويساور اللجنة القلق بشكل خاص ألن سّن املسؤولية اجلنائية           .                                                           األحداث ال يزال غري متوافق مع أحكام االتفاقية ومبادئها                                          

             سنة ميكن أن  ٨ ١                                                              كما أهنا تشعر بالقلق ألن األشخاص الذين ال تصل أعمارهم إىل            .                 ً     سنوات منخفض جداً     ١٠             احملـدد ب      
   . ُ                 ُيحتجزوا مع الكبار

   :                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٤٣٠

ّ                                       ً أن ترفع سّن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً؛  ) أ (            

                                املعايري الدولية لقضاء األحداث،         جيسد    )             إقامة العدل  (                                         تـتأكد من أن قانون األطفال والشباب            أن  ) ب ( 
                                                                            االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء                 من     ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                  وخباصـة املـواد     

         ، وقواعد  )                      مبادئ الرياض التوجيهية (                                                     ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        )           قواعد بيجني  (        األحداث  
                            تعلق باألطفال يف نظام العدالة                                                                                   األمـم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل امل       

                               بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث؛    ١٩٩٥                                                          اجلنائية، يف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته اللجنة يف عام 
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                                                                                                أن توفر لألطفال املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة املالئمة يف مجيع مراحل الدعاوى                ) ج ( 
          القضائية؛

                                  ال احملتجزين أو السجناء عن البالغني؛                أن تضمن فصل األطف  ) د ( 

                                                                                                     أن حتسن الربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الصلة واليت تستهدف مجيع املهنيني املعنيني                  ) ه ( 
                   بنظام قضاء األحداث؛

  م             ومفوضية األم   )          اليونيسيف (                                                                        أن تلتمس املساعدة التقنية الدولية من منظمة األمم املتحدة للطفولة             ) و ( 
  .                                                                املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من اهليئات اإلقليمية ذات الصلة

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

              ّ                                                                                         تالحـظ اللجنة أنّ الدولة الطرف مل تصدق بعد على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع            -   ٤٣١
  .                                                   ّ  ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة                         األطفال واستغالهلم يف البغاء 

                                                                                                        توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن               -   ٤٣٢
  .  حة                                                                                بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسل

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات، بوسائل                -   ٤٣٣
                                                                                                      منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان واحلكومات احمللية، من أجل دراستها على النحو املناسب واختاذ املزيد 

  .            جراءات بشأهنا     من اإل

      النشر

  )                املالحظات اخلتامية (                                                                            توصي اللجنة كذلك بإتاحة التقرير األويل للدولة الطرف وردودها اخلطية والتوصيات    -   ٤٣٤
                     ، كيما يطلع عليها     )                         على سبيل املثال ال احلصر     (                                                                  الـيت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، من خالل شبكة اإلنترنت            

                                                                           دين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي                                    عامـة الناس ومنظمات اجملتمع امل     
  .                                    فيما يتعلق باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل-١١

                                                                                                تؤكد اللجنة، يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا والواردة يف التقرير الصادر عن دورهتا التاسعة والعشرين بشأن  -   ٤٣٥
                                             ، أمهية األخذ مبمارسة لتقدمي التقارير تكون       CRC/C/114)                       انظر الفصل األول من      (                 على أساس دوري                    تقدمي التقارير   

                                                              ومن اجلوانب اهلامة ملسؤوليات الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب          .                من االتفاقية    ٤٤            ً                     متوافقة متاماً مع أحكام املادة      
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              ُ                ويف هذا الصدد، ُيعترب قيام الدول   .                       رز يف تنفيذ االتفاقية                                                                  االتفاقية ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة للنظر يف التقدم احمل         
                               وكتدبري استثنائي يرمي إىل مساعدة   .                                                                               األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف الوقت املناسب أمرا بالغ األمهية          

                      االتفاقية، تدعو اللجنة                                                                                                      الدولـة الطـرف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، ومن مث االمتثال التام ألحكام               
  ،     ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢١                                                                                             الدولـة الطرف إىل تقدمي تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحد حبلول               

     انظر  (       صفحة    ١٢٠                                         وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير     .                                                  وهو موعد استحقاق تقدمي التقرير الدوري الرابع      
ـ      ). CR/C/118           الوثـيقة                                                                              نة من الدولة الطرف بعد ذلك أن تقدم تقاريرها الدورية كل مخس سنوات،                          وتنـتظر اللج

ّ               حسبما تنّص عليه االتفاقية         .  

 مجهورية إيران اإلسالمية: املالحظات اخلتامية

     ١٠١٥               يف جلستيها    (CRC/C/104/Add.3)                                                                    نظـرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين جلمهورية إيران اإلسالمية            -   ٤٣٦
                  ، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٠                 ، املعقودتـني يف     )SR.1016    و CRC/C/SR.1015        انظـر      (    ١٠١٦ و

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨            املعقودة يف CRC/C/SR.1025)     انظر    (    ١٠٢٥

  مقدمة-ألف 

                          لردود على قائمة املسائل                                                                                        ترحـب اللجـنة بـتقدمي الدولـة الطـرف تقريرها الدوري الثاين، كما ترحب با                -   ٤٣٧
(CRC/C/RESP/71)              وترحب   .                                                                                               ، ممـا أتاح اإلملام على حنو أفضل بالتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية منذ تقدمي التقرير األويل      

  .                                                                              اللجنة حبضور وفد رفيع املستوى قدم معلومات إضافية خالل احلوار الذي أجرته اللجنة معه

 الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا -باء 

  :                  ترحب اللجنة مبا يلي -   ٤٣٨

                                                                                           من الدستور تنص على جمانية التعليم جلميع املواطنني حىت التعليم الثانوي، وأن أكثر من              ٣٠             أن املـادة      ) أ ( 
    ي؛                                                                                  ة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ست سنوات وعشر سنوات حيصلون على التعليم االبتدائ        يف املائ  ٩٠

                                                                        بشأن محاية األطفال واملراهقني، وما يتصل به من إنشاء مكتب حلماية                ٢٠٠٣                         اعـتماد قانون يف عام        ) ب ( 
                                    حقوق املرأة والطفل يف اجلهاز القضائي؛ 

                   بشأن حظر أسوأ       ١٨٢                                             على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ٢٠٠٢                                تصـديق الدولة الطرف يف عام         ) ج ( 
                      الفورية للقضاء عليها؛                           أشكال عمل األطفال واإلجراءات 

   .     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                       التوقيع على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   ) د ( 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                              املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

ّ                                            تقّر اللجنة بأن الفترة الفاصلة بني النظر         -   ٤٣٩                                                                          يف التقرير األويل وتقدمي التقرير الدوري الثاين كانت قصرية إىل حد ما،              
                                                                                                                      لكنها تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا ملتابعة معظم املالحظات اخلتامية                  

       ، مثل   )CRC/C/41/Add.5 (             دولة الطرف                                                          اليت أبدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير األويل لل         (CRC/C/15/Add.123)         السابقة  
       الفقرة (                                          ، وعدم التمييز القائم على نوع اجلنس         )  ٢٠        الفقرة   (                  ، وتعريف الطفل     ) ٧        الفقرة   (                             املالحظـات بشـأن التحفظات      

                                   وتالحظ اللجنة أن العديد من هذه         ).   ٥٤        الفقرة   (                        ، ونظام قضاء األحداث      )  ٣٠    و   ٢٨          الفقرتان   (                     ، واحلـق يف احلياة       )  ٢٤
  .                             ت مكررة يف هذه املالحظات اخلتامية                الشواغل والتوصيا

                                                                                                      حتـث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهودها حىت تتابع على النحو املناسب املالحظات اخلتامية                 -   ٤٤٠
  .                                                         السابقة وتتخذ تدابري لتنفيذ التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة

         التحفظات

ّ        ً مبراجعة حتفظها الذي يتسم بطابع عام وغري حمّدد حتديداً                                                        تعـرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم قيام الدولة الطرف       -   ٤٤١                                       
                                                                ُ                              وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها من أن طبيعة التحفظ العام هذا قد ُتبطل أثر العديد                  .      ً                            دقـيقاً منذ تقدمي التقرير األويل     

  .                                                                   من أحكام االتفاقية، وقد ال تكون متوافقة مع الغرض من االتفاقية ومقاصدها

                                                                              من االتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تشرع الدولة الطرف يف              ٥١              من املادة     ٢    رة                على ضوء الفق   -   ٤٤٢
                                                                                                                     مـراجعة الطابع العام لتحفظها هبدف سحبه أو تضييق نطاقه، وفقا إلعالن وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن املؤمتر                  

   .     ١٩٩٣                                   العالـمي حلقـوق اإلنسان املعقود يف عام 

        التشريع

        ً                                                                                                    جنة علماً بالتدابري التشريعية املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف واليت أشارت إليها يف ردها على قائمة                          حتـيط الل   -   ٤٤٣
                                                                                      وترحب على وجه اخلصوص باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن جملس الوزراء وافق               ) CRC/C/RESP/71 (        املسائل  

                                                       م إىل جملس الشورى، وهو يتضمن، يف مجلة أمور، إلغاء                                                        ُ ِّ             عـلى مشـروع قانون إنشاء حماكم األحداث وأن املشروع قُدِّ          
                                    وتالحظ اللجنة أيضا أن املشروع جيب        .       سنة   ١٨                                                                       عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن            

  .                                                  أن حيظى مبوافقة جملس صيانة الدستور قبل أن يصبح قانونا

                                                                بيل األولوية العليا، مجيع التدابري املمكنة هبدف تأمني املوافقة                                                        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على س        -   ٤٤٤
                                         كما توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف   .                                                                الرمسية النهائية على هذا القانون اجلديد وضمان تنفيذه تنفيذا كامال 

                   ع مبادئ االتفاقية                                                                                                   تكثـيف جهودهـا التشريعية من خالل إجراء مراجعة شاملة لتشريعاهتا احمللية لضمان اتساقها م              
  .                    وأحكامها اتساقا كامال
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        التنسيق

  .                                                                                                              تعـرب اللجنة عن قلقها من عدم إحراز أي تقدم يف جمال التنسيق اإلداري على مستويي احلكم الوطين واحمللي                   -   ٤٤٥
  .                                                                                                 كما تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تنفيذ االتفاقية على الصعيدين احمللي واإلقليمي بسبب عدم وجود آلية تنسيق

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التنسيق بني خمتلف اهليئات واآلليات احلكومية املعنية حبقوق الطفل،                -   ٤٤٦
   .                                                                                               على الصعيدين الوطين واحمللي، هبدف وضع سياسة شاملة تعىن باألطفال وضمان التقييم الفعال لتنفيذ االتفاقية

             الرصد املستقل

                                                                                   تبذهلا الدولة الطرف لتحسني الرصد، وال سيما من خالل إنشاء اللجنة الوطنية،                            ً               حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت     -   ٤٤٧
                                                                                                                   هبـدف اسـتعراض تنفيذ مالحظات اللجنة اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف، وعمل اللجنة اإلسالمية حلقوق                 

                                      من أجل إنشاء آلية رصد، ولكنها ال         )          اليونيسيف (                                                                       اإلنسـان، والتعاون بني الدولة الطرف ومنظمة األمم املتحدة للطفولة           
  .                                                                           تزال تشعر بالقلق ألنه مل يتم بعد إنشاء آلية دائمة ومستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية

                           حول دور املؤسسات الوطنية      )     ٢٠٠٢   ( ٢                              ً                                      توصـي اللجـنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم             -   ٤٤٨
                                                      فل، بإنشاء مؤسسة قانونية مستقلة تكون مزودة مبا يكفي من       ّ                                           املسـتقلّة حلقـوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الط     

  .                                                                                                                  املوظفـني واملوارد وتضطلع بوالية حتديد األولويات ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتقييمه على حنو منتظم                
      ملتحدة                                                                                                          كمـا توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة السعي للحصول على املساعدة من اليونيسيف، ومفوضية األمم ا               

  .                                    السامية حلقوق اإلنسان، وغريمها من اهليئات

                    ختصيص موارد امليزانية

                 الدولة الطرف         قدمتها                                                                                      اللجنة بعض املعلومات يف هذا الصدد، فإهنا ال تزال قلقة من أن البيانات اليت                    تلقي       رغـم  -   ٤٤٩
                عمال حقوق الطفل               التفاقية بشأن إ      من ا ٤           للمادة          الكافية            العناية        توجيه                                                 عـن ختصـيص موارد امليزانية حمدودة، ومن عدم          

  . "             املوارد املتاحة            اليت تسمح هبا     دود   احل       أقصى   إىل "                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    توصي -   ٤٥٠

     ً      ً         حتديداً واضحاً كنسبة                      بقضايا األطفال              ذات الصلة             النفقات       حتديد         ِّ          ميزنة ميكِّن من         نظام         استحداث  ) أ ( 
    ألثر                      إجراء تقييم منهجي                      من امليزانية و         املخصصة                     للموارد الفعلية        جلية         صورة        بلورة                        مليزانية الوطنية، هبدف         من ا        مئوية  

                                تلك املخصصات يف إعمال حقوق الطفل؛

  .        الفئات    ألضعف                                                   مالئمة للخدمات االجتماعية لصاحل األطفال الذين ينتمون        ميزانية      ختصيص  ) ب ( 
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           البيانات  مجع

            َّ    لبيانات املفصَّلة   ا    مجع                                                  ِّ                عدم وجود آلية مالئمة جلمع البيانات يف الدولة الطرف متكِّن من                من          قلق         اللجنة         يسـاور  -   ٤٥١
                                                    االتفاقية واليت تتصل بكافة جمموعات األطفال هبدف              تغطيها                     عن مجيع اجملاالت اليت                           بصفة منهجية وشاملة                      الكمية والنوعية   

  .      األطفال ب         املتعلقة  ة                          على أثر السياسات املعتمد       والوقوف                       رصد وتقييم التقدم احملرز 

  :                            اللجنة الدولة الطرف مبا يلي    توصي -   ٤٥٢

                سنة يف كافة      ١٨                                 األطفال الذين تقل أعمارهم عن                        َّ                 جلمع البيانات املفصَّلة عن مجيع             نظـام          إنشـاء   ) أ ( 
       ملعوقني،     ا        واألطفال                                                                   مثل ضحايا االعتداء، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية،           (             االتفاقية         تغطيها              اجملـاالت اليت    

                                           للوقوف على التقدم احملرز ووضع سياسات               البيانات                  ، واستخدام تلك     )                                        وأطفـال األسـر الفقرية، وصحة املراهقني      
                              وبرامج هتدف إىل تنفيذ االتفاقية؛

    من                                                                 لحصول على املساعدة التقنية من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة   ل       السعي          مواصـلة   ) ب ( 
  .         اليونيسيف

          احلكومية  غري     ظمات         مع املن       التعاون

        من خالل                  غري احلكومية           املنظمات                                                                    مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع                   اللجنة      تالحظ   -   ٤٥٣
                 الطابع االنتقائي                                       ولكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء                  الطرف،         الدولة                      َّ                      مل اللجنة الوطنية املكلَّفة بصياغة تقرير                      إشـراكها يف ع   
  .       التعاون             واحملدود لذلك

                                                   تعاوهنا مع مجيع املنظمات غري احلكومية، وباخلصوص             تعزيز                                            اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف            حتـث  -   ٤٥٤
  .                            يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية       األطفال،                    املنظمات اليت تعمل مع 

        ملعلومات ا    نشر  /       التدريب

            مبا فيها       طفل، ل ا                                  ن لنشر املعلومات املتعلقة حبقوق           اآل  ىت    ح                 ا الدولة الطرف    ذهت خت                 باملبادرات اليت ا            اللجـنة        ِّ   ترحِّـب  -   ٤٥٥
                املعلومات وزيادة                           عدم اختاذ تدابري كافية لنشر                        لكنها تشعر بالقلق إزاء                                                    الـربامج املشتركة بني الدولة الطرف واليونيسيف،        

  .                                                       الدولية، مبا فيها االتفاقية، بطريقة منهجية وحمددة األهداف      اإلنسان     حقوق                  الوعي بشأن معايري 

    مجيع         يف أوساط                                        الرامية إىل نشر االتفاقية على حنو منهجي        التدابري                                    اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتنفيذ     توصي -   ٤٥٦
       واختاذ                  أحكام االتفاقية،             هلا بشأن                             التدريب املنهجي واملنتظم                                     ذات الصلة وذلك من خالل توفري                            اجملموعـات املهنـية     

  .            إطالعهم عليها        َّ                               تدابري حمدَّدة إلتاحة االتفاقية جلميع األطفال و

  الطفلتعريف -٢

                       سنة يف حالة الذكور و        ١٥     وهو                                         َّ      ً                          اإلعراب عن بالغ قلقها من أن سن الرشد حمدَّد سلفاً بسن البلوغ                    اللجنة     كرر ت -   ٤٥٧
                         الذكور الذين تتراوح       شمل                         ومبادئ االتفاقية ال ت         أحكام                 ً               ، ألن ذلك يدل ضمناً على أن                             يف حالـة اإلنـاث               سـنوات   ٩
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                     رفع سن زواج اإلناث من              وتالحظ اللجنة   .      ً  عاماً  ١٨   و ٩                  تتراوح أعمارهن بني       الالئي         واإلناث ً اً      عام  ١٨   و ٩           أعمارهم بني 
                                   كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء    ).      سنة  ١٥     أي -                                  يف حني يظل سن زواج الذكور كما هو     (        سنة     ١٣              سنوات إىل     ٩

  .                          الزواج املبكر والزواج املؤقت   و       باإلكراه                   من ممارسات الزواج  ه   ب    يتصل    وما                          احلد املتدين جدا لسن الزواج 

         لكي تكون      ً   عاماً و  ١٨                       حىت حتدد سن الرشد ب     ا  اهت     تشريع                 إعادة النظر يف         على                              اللجـنة الدولة الطرف          حتـث  -   ٤٥٨
          حبيث تكون                                           ً           وأحكام االتفاقية ومع املعايري املقبولة دولياً، و            مبادئ         مع مجيع                    الزواج متوافقة           لسن               احلد األدىن        شـروط 

    كما   .                   ومع ضمان إنفاذها                                        ُ               ناحية نوع اجلنس، ملا فيه مصاحل الطفل الفُضلى،            من      ايدة          خاصة، حم                        هذه التشريعات، بصفة    
          والزواج     ِّ املبكِّر                            حاالت الزواج باإلكراه والزواج         ومكافحة                           اخلطوات الضرورية ملنع         اختاذ            الطـرف            للدولـة          ينـبغي   
  .     املؤقت

 عامةال بادئامل -٣

          للتمييز     ُّ التعرُّض        يف عدم    احلق

                         هن كأمهات، حسبما يتجلى                                                                               بالغ القلق من استمرار التمييز ضد الفتيات والنساء، وخباصة يف أدوار             نة    اللج       يساور -   ٤٥٩
           الستصدار     إذن     ً         عاماً على      ١٨               يقل عمره عن          الذي       طفل    ال                مثل شرط حصول     (           واملمارسات                                يف خمـتلف األحكام القانونية      
                                        ، ويف حالة انفصال األبوين وإقامة أم              لذلك      وتبعا  .  ا           دون غريمه    يه ب              أو من جده أل               من جده      أو                            جـواز سفر من أب الطفل       

                   كما يساور اللجنة     .    ذلك                                                                                       آخر، فإنه ال ميكن للطفل مغادرة إيران هبدف زيارة أمه إال إذا وافق األب على                    بلد            الطفـل يف    
             ت كافية عن                    عدم توفري معلوما        إزاء                        ، فإن اللجنة قلقة           باملولد              وفيما يتعلق     .    ولد          الدين وامل       أساس                        التمييز القائم على          إزاء       قلق  

                                                                          ة إزاء التمييز والوصم اللذين يتعرض هلما هؤالء األطفال الضعفاء بصفة            ص ا      ج، وخب  ا       الزو     إطار         خارج           املولودين          األطفـال   
  .    خاصة

                                 لكي تضمن أن تكون هذه التشريعات                        يف مجيع تشريعاهتا          النظر                                            اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإعادة           توصي -   ٤٦٠
                                       وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف        .                           وأن تسهر على تنفيذها        اجلنس           احية نوع                                 من التمييز، وحمايدة من ن            خالـية 

ّ                  ذلك القيام، حسب االقتضاء، بسّن أو إلغاء                  مبا يف          فعالة،                   أن تـتخذ تدابري                   من أجل منع             واجلنائية          املدنية             التشريعات                             
  .             من االتفاقية ٢   دة                           ً     من األسس والقضاء عليه، وفقاً للما      ذلك             والدين وغري    اجلنس                     التمييز على أساس نوع 

   َّ                            حمدَّدة عما اختذته من تدابري             معلومات                                  تضمني تقريرها الدوري القادم                          إىل الدولة الطرف              اللجـنة         وتطلـب  -   ٤٦١
                                                         متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العاملي     سبيل    على      وذلك                                       ونفذته من برامج ذات صلة باالتفاقية     

            مع مراعاة  ،    ٢٠٠١     عام           املعقود يف  ،                                        لعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب            والتمييز ا        العنصرية       ملكافحة 
   ).    ٢٠٠١ ( ١          العام رقم        اللجنة       تعليق 

           ُ    الطفل الفُضلى    مصاحل

      العام                  فيما خيص املبدأ            بالطفل                                                                         لعدم إيالء االعتبار األساسي يف مجيع اإلجراءات أو القرارات املتعلقة                  اللجنة      تأسف -   ٤٦٢
  ،              وتأسف اللجنة   .                               املسائل املتعلقة بقانون األسرة           يف ذلك                     االتفاقية، مبا      من   ٣          املادة     يه                  ضلى، كما تنص عل                 ُ   ملصاحل الطفل الفُ  
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        كم ملصاحل  ا    احمل      مراعاة                                                              من القانون املدين اليت تتعلق حبضانة األطفال بعد الطالق حتول دون        ١١٦٩       املادة   ن                بصفة خاصة، أل  
  .                                          سن الطفل فقط هو حتديد تعسفي ومتييزي ضد األم    أساس      ة على           حتديد احلضان   أن               ويف رأي اللجنة   .          ُ   الطفل الفُضلى

        مراعاهتا                                     تشريعاهتا وتدابريها اإلدارية لضمان               النظر يف             الطرف         الدولة      تعيد                                 اللجنة توصيتها السابقة بأن          كرر   ت -   ٤٦٣
  .                           اإلجراءات اليت تتعلق بالطفل   مجيع  يف           وإعماهلا  ٣            ألحكام املادة 

          يف احلياة   احلق

                           الثاين، والذي ورد فيه           الدوري                      النظر يف التقرير        خالل     ً                                                علماً بالبيان الذي أدىل به وفد الدولة الطرف           ة     اللجن     حتيط -   ٤٦٤
                                  ، مت تعليق تنفيذ أحكام اإلعدام            لألحداث      حماكم        نشاء            املتعلق بإ                        ً      املعروض على الربملان حالياً و                                     أنه بالنظر إىل مشروع القانون      

           أن تنفيذ   من ُ                        وُتعرب اللجنة عن استيائها   .                         ل بلوغهم سن الثامنة عشرة                                                الصـادرة حبـق األشخاص الذين ارتكبوا جرائم قب      
                                                       الطرف، مبا يف ذلك تنفيذ عقوبة إعدام يوم النظر                الدولة                                                                     تلك العقوبات قد استمر منذ النظر يف التقرير األويل الذي قدمته            

  .               يف التقرير الثاين

                                              لتعليق الفوري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام الصادرة  ل        ضرورية  ال      تدابري   ال                                     اللجنة الدولة الطرف على اختاذ         ّ حتثّ -   ٤٦٥
                                                               الثامنة عشرة، واختاذ التدابري القانونية املالئمة لتحويل تلك                            قبل بلوغهم سن          جرائم                        األشخاص الذين ارتكبوا          حبـق   

                          األشخاص الذين ارتكبوا       على                        عقوبة اإلعدام املفروضة                                                                  األحكـام إىل عقوبـات تتوافق مع أحكام االتفاقية، وإلغاء           
  .          االتفاقية  من    ٣٧      املادة                            الثامنة عشرة حسب ما تقتضيه                     جرائم قبل بلوغهم سن 

        يقتل      الذي                             ، اليت تنص على أن الرجل             عقوبات                من قانون ال      ٢٢٠             إزاء املادة                                          تكرر اللجنة اإلعراب عن بالغ قلقها        و -   ٤٦٦
  .                          إذا تقدمت األم بشكوى رمسية ي     تقدير        ّ                        مبلغ الدّية لألم، وال خيضع إال لعقاب        ُ    لدفع ثُلث     إال                   ابنه أو حفيده ال خيضع

                                 هذه املادة التمييزية من قانون            تعديل          يف ذلك                   الالزمة، مبا           التدابري                                      اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع             توصـي  -   ٤٦٧
                حتقيقات وحماكمات                                                                                                    العقوبات لكي تضمن أال تكون هناك أية معاملة متييزية فيما يتصل هبذه اجلرائم، وضمان إجراء                

  .     شاملة و      سريعة 

             آراء الطفل     حترام ا

     يف    مبا           القضائية،          األحكام                                      ما يتعلق باحترام آراء الطفل يف                                               لعدم إحراز سوى القليل من التقدم في              اللجنة        تأسـف  -   ٤٦٨
      ً                  عموماً، بسبب املواقف         اجملتمع                              داخل األسرة، ويف املدرسة ويف       و                                      حلضانة، والطالق، والقرارات اإلدارية،                  يف شؤون ا      ذلك

ـ      ٍ       عموم السكان على حنو واٍف           طلع      ُ    مل تُ       الطرف                          اه األطفال، وألن الدولة                                  االجتماعـية التقلـيدية جت        طفل يف   ل     حق ا      على                       
      ألب أو  ل      اجلد   أو             من خالل األب                                   ُ   َّ         ّ ويساور اللجنة قلق ألن آراء الطفل ال ُيعبَّر عنها إالّ  .        تعنيه   اليت                      املشاركة يف مجيع القضايا 

ّ         َّ                                ً أي وصّي آخر معيَّن وليس من جانب الطفل نفسه مباشرةً      .  

       ً تعبرياً                                                                                        من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حق الطفل يف التعبري عن آرائه                 ١٢               ضوء املادة       على -   ٤٦٩
                                    اإلدارية وعلى نطاق اجملتمع بشكل             واهليئات                         يف إطار األسرة، واحملاكم      و         املدرسة،     يف      ً                            كامالً يف مجيع املسائل اليت ختصه       

                  تنظيم محالت إلشاعة                                              باعتماد التشريعات املالئمة وتنفيذها، و       رف   الط                                       ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة         .      عـام 
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ـ                  الطرف بالتماس       الدولة                كما توصي اللجنة    ".             آراء الطفل      احترام "                بشأن تنفيذ مبدأ                    بـرامج تثقيفية         ووضـع    ي        الوع
  .                                       من اليونيسيف، من بني مؤسسات ومنظمات أخرى            يف هذا الصدد         املساعدة 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

  ة     اجلنسي

ُ     ُيعترب                             هي تالحظ بقلق أنه بينما       و  .                            طفل على أساس جنسية أبيه     ل                           التمييز الذي يعاين منه ا          إزاء          قلق         اللجنة         يسـاور  -   ٤٧٠
                    غري إيراين، دون احلصول     ً شخصاً                                          فإن الطفل الذي تكون أمه إيرانية وتزوجت  ،                 أبوه إيراين اجلنسية       ً         إيرانياً إذا كان          الطفـل   
      الوقت                  هذه احلالة تؤثر يف         ها ألن      قلق    عن             اللجنة        وتعرب  .  ُ                          ُيعترف به كمواطن إيراين     ال                        الرمسية من احلكومة،            املوافقة       عـلى   

                                                  ، وهم غري حائزين بالتايل على شهادات ميالد أو              أفغان                           أمهات إيرانيات وآباء       من                          عـدد كـبري من األطفال                    الـراهن يف    
  .     جنسية

  .      لإللغاء                   على جنسية غري قابلة           دون متييز        وحصوهلم                        مجيع األطفال عند ميالدهم       بتسجيل        اللجنة      توصي -   ٤٧١

       الوالدة                يف التسجيل عند    احلق

         الذين        األطفال   ة ص ا                      ً     ً                               معلومات مفادها أن عدداً كبرياً من األطفال اإليرانيني، وخب                    إزاء وجود           قلق         اللجنة         يسـاور  -   ٤٧٢
          اللجنة            كما يساور   .                          مطلوب للتسجيل يف املدارس        شرط         تسجيل                 عند امليالد وأن         َّ      مل يسجَّلوا                                  يعيشـون يف املناطق الريفية،      

             يف إيران،      َّ   يسجَّلوا                  األفغان الذين مل        من                          غري إيرانيني، وخباصة          أبوين                 املولودين من          األطفال              ً     ً              قلـق مـن أن عدداً كبرياً من         
  .      الالجئني        تسجيل   ات    بطاق                                                        سيظلون باملثل غري مسجلني، األمر الذي سيستبعدهم من احلصول على 

                لتأمني تسجيل         املالئمة                                                     اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مجيع التدابري                          ِّ     من االتفاقية، تشجِّع    ٧          املادة      ضوء       عـلى  -   ٤٧٣
                               وينبغي أن تشمل تلك التدابري       .                      يف املناطق الريفية           املولودين                    مجيع أطفال الالجئني            يف ذلك                            األطفال عند امليالد، مبا            مجـيع   

          اإلطار،     هذا    ويف  .         َّ          ين مل يسجَّلوا بعد                                                        ووحدات تسجيل يف املدارس بالنسبة إىل األطفال الذ         ،      متنقلة                     إقامة مكاتب تسجيل    
     مصاحل       مبدأ   و  )  ٢       املادة   (              عدم التمييز      أ     ملبد       ً     ً     ً      إنفاذاً كامالً وفقاً      ٧                                  أن تضمن إنفاذ أحكام املادة               الطرف                  ينـبغي للدولـة   
                        ويف غضون ذلك، ينبغي تأمني   .                           أن يعرف، قدر اإلمكان، أبويه   يف         حق الطفل        يف ذلك         ، مبا    ) ٣       املادة   (                 الطفـل الفضلى    

      بينما                   الصحة والتعليم،          خدمات                                                         غري املسجلني عند امليالد على اخلدمات األساسية، مثل                لألطفال        الفوري           احلصـول   
   .  م                        جيري اإلعداد املالئم لتسجيله

      ُّ التجمُّع          التعبري و    حرية

   دة                        ّ       فإن محاية هذه احلرية مقيّ      ،             ُّ  التعبري والتجمُّع       حبرية      ً  رمسياً           الدستور          اعتراف             أنه رغم         ة من       قلق         اللجـنة            ال تـزال   -   ٤٧٤
       عل أو   ف    َّ                        ُ   َ                           يوضَّح من البداية األساس الذي ُيستَند إليه العتبار ال           أن                 اإلسالمية دون                  ملبادئ الشريعة      ً    وفقاً           تفسـريها           اشـتراط  ب

  .            تلك املبادئ  مع       ً متوافقاً        التعبري 
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                معايري واضحة        الطرف                                                يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بأن تضع الدولة              وردت                   توصيتها اليت            اللجـنة        كـرر    ت -   ٤٧٥
                               االتفاقية هبدف تفادي التفسريات           أحكام      و        اإلسالمية                    أم ال مع الشريعة            ً  متوافقاً                                        مـا إذا كان فعل أو تعبري ما                  لتقيـيم 
  .        التعسفية

       والدين                 الفكر والوجدان     حرية

          الديانات              تالحظ أن أتباع    هي                   يف جمال حرية الدين و                                    إزاء عدم إحراز سوى القليل من التقدم         قلق         اللجنة         يسـاور  -   ٤٧٦
َ                        يتمتع هبا أتباع الديانات املعتَرف هبا، مثل احلق            اليت                                               يعانون من التمييز وال يتمتعون بنفس احلقوق                   ما زالوا       هبا              غري املعترف                                 

    تلك                                        إزاء وجود تقارير مفادها أن أفراد                                             وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق         .          االجتماعية                           يف احلصـول عـلى اخلدمات       
  .         الدينية        معتقداهتم                            مضايقة والتخويف والسجن بسبب                             طائفة البهائيني، يتعرضون لل ة ص ا    وخب        األقليات،

       على         التمييز                           تشريعات أو إبطاهلا، ملنع       ال       سن         ذلك                                              الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة، مبا يف               اللجـنة         توصـي  -   ٤٧٧
                            تعرضهم لغري ذلك من أشكال            أو          الدينية                                                                           أسـاس الدين أو املعتقد والقضاء عليه وضمان عدم سجن أتباع األقليات             

  .                                               تلقي التعليم على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين  من                                َّ         ملة السيئة على أساس الدين وأن ميكَّن أطفاهلم    ملعا ا

         املعلومات      على      احلصول

  يف     ً    جداً       حمدود       دولية    ال        وطنية و   ال      صادر          خمتلف امل                                                   قلق من أن احلصول على املعلومات واملواد من                  اللجـنة          يسـاور  -   ٤٧٨
  .     ً  عاماً  ١٨                     الذين تقل أعمارهم عن                    بالنسبة إىل األشخاص             الدولة الطرف 

      من        املالئمة                          من احلصول على املعلومات             األطفال                                                الدولة الطرف باختاذ تدابري مالئمة لتمكني              اللجنة        توصـي  -   ٤٧٩
               وبصحته اجلسدية         ملعنوي                والروحي وا          االجتماعي                                                                    مصادر متنوعة، وخباصة املعلومات الرامية إىل النهوض برفاه الطفل          

  .        والعقلية

            أو املهينة                             املعاملة أو العقوبة الالإنسانية و           من التعذيب         احلماية

      أن     ميكن                                                     ارتكبوا جرائم قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة،                             ألن األشخاص الذين                    عن بالغ أسفها            اللجـنة         تعـرب  -   ٤٨٠
            الالإنسانية     ة أو                 املعاملة القاسي            التعذيب أو                       وجملموعة متنوعة من ضروب                                      مبوجب القوانني احلالية، للعقوبة البدنية     ،         يتعرضـوا 

    هذه                اللجنة أن       وتعترب   .                                ما تفرضها السلطات القضائية        ً كثرياً             وهي عقوبات      َ       َّ       ، واجلَلد والرَّجم،          األطراف                        أو املهيـنة مثل بتر      
  .                       وغريها من أحكام االتفاقية  )  أ (  ٣٧           مع املادة     ً متاماً      تعارض  ت          العقوبات

    مجيع                                  للجنة الدولة الطرف على اختاذ                          حماكم األحداث، حتث ا         نشاء                              النظر يف مشروع قانون إ          ضـوء        عـلى  -   ٤٨١
           ألي شكل من                     سن الثامنة عشرة               يبلغوا                          ارتكبوا جرائم قبل أن                                                 الضرورية لضمان أال يتعرض األشخاص الذين               التدابري

    َ       َّ                 واجلَلد والرَّجم وغريها من      ،         األطراف    بتر               تنفيذ عقوبات    و            إلغاء فرض               ً       املبادرة فوراً إىل        و         البدنية،                    أشـكال العقوبـة     
  .           أو املهينة          الالإنسانية                         لة أو العقوبة القاسية أو            أشكال املعام
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

        البدنية           والعقوبة  ،      األطفال         معاملة      إساءة

ـ    ال -   ٤٨٢         ترحب        وبينما  .                  يف إطار األسرة                                 تسمح مبمارسة العقوبة البدنية                      التشريعات اليت                    تشعر بقلق إزاء        لجنة    ال     زال   ت
                                    مجيع أشكال االعتداء على األطفال         حظر             الذي يتضمن     )     ٢٠٠٣ (                           محاية األطفال واملراهقني       أن  بش                 بالقانون اجلديد           اللجنة  

       مبمارسة         ً    قانونياً    ح م س    ت  ه                                        األطفال، فإن االستثناءات الواردة في           معاملة                                                  وإسـاءة معاملتهم وفرض اإلبالغ عن حاالت إساءة         
ِ   اسُتبِعدت    قد   و  .              ضد األطفال       العنف             خمتلف أشكال             مبا يف    ،                وقانون العقوبات          املدين          القانون         ن مواد               ، العديد م      خاصة         بصفة    ،   ُ 
      ً      ً تأديباً بدنياً              تأديب أطفاهلم  ب     آلباء  ل               اللتان تسمحان   ،        العقوبات             من قانون     ٥٩                              من القانون املدين واملادة          ١١٧٩              ذلـك املادة    

ّ    غري معّرفة   "      عادية        حـدود    "     ضـمن            خل األسرة       دا       األطفال                 ُ                           ن تلك االستثناءات ُتسهم يف إساءة معاملة            أ                ويف رأي اللجنة    .      
                        ، عدم حظر بعض أشكال         بقلق                   كما تالحظ اللجنة      .   ١٩       املادة                                                       وخارجها وتتعارض مع مبادئ وأحكام االتفاقية، وخباصة        

  .     ً     ً  حظراً صرحياً                  األطفال أو األحفاد   على              االعتداء اجلنسي 

  :                     الدولة الطرف مبا يلي      اللجنة      توصي -   ٤٨٣

       ومنع    حلظر                               بري التشريعية وغريها من التدابري،                                       وتعزز جهودها، مبا يف ذلك من خالل التدا      تواصل    أن  ) أ ( 
         األسرة         يف إطار            اجلنسي،           واالعتداء                  العقوبة البدنية                             ضد األطفال، مبا يف ذلك             والذهين                            مجـيع أشكال العنف اجلسدي      

            مجيع األشخاص         ، مبعاقبة           دون متييز       القيام،                  التشريعية لضمان        التدابري                                            ويف املدرسة ويف غريها من املؤسسات، وأن تتخذ      
        األطفال؛                  ً     الذين يعتدون جنسياً على 

       أشكال           وتشجيع    ،                                مجيع أشكال العنف ضد األطفال                    عامة ضد ممارسة                   محـالت تثقيف            تباشـر     أن  ) ب ( 
                 التأديب البديلة؛

         ، لتمكني      ٢٠٠١                                                                  التشغيل الفعال للخط اهلاتفي اجملاين لألطفال، الذي أنشئ عام                 ودعـم          تعزيـز   ) ج ( 
          واإلمهال؛      اإليذاء    على             مجلة أمور،  يف  ،      تنطوي            احلاالت اليت            واملشورة يف     النصح            من التماس       األطفال

                                                         عاملة، مبا يف ذلك خالل التحقيق يف قضايا االعتداء على            امل                       األطفال ضحايا سوء           محايـة         ضـمان   ) د ( 
    سية                  واملساعدة النف            القانونية،                                              وينبغي أن تشمل تلك احلماية توفري املساعدة          .              املتصلة هبا                     واإلجراءات القضائية         األطفال

              االعتداء على                   لنظر احملاكم يف قضايا         الالزمة          والتسهيالت                          اخلرباء املتخصصني يف طب األطفال       خدمات              واالجتماعية، و
  .                                   الفيديو أو تلفزيون الدائرة املغلقة      بواسطة              مثل التسجيل  ،      األطفال

          البديلة        والرعاية          املؤسسية        الرعاية

   ا                إحدى أولوياهت    أن                                       من تقرير الدولة الطرف، ومفادها         ٩٦    و   ٩٥   ن                                     باملعلومات اليت تضمنتها الفقرتا          اللجنة      ترحب -   ٤٨٤
                   ال تزال تشعر بالقلق                              هذا اجملال، غري أن اللجنة      يف                        ّ                                          هـي استحداث شكل قانوين لتبّني األطفال وتوفري خدمات االستشارة           

       ويساور   .       لكفالة                                     خمتلف أشكال الرعاية البديلة مثل ا           بشأن             العامة        لسياسات             للتشريعات وا       واضح                        عـدم وجـود إطار           إزاء
                    من األيتام منذ أمد      الكبري          ج، والعدد  ا                                               العدد الكبري من األيتام املولودين خارج إطار الزو    إزاء      خاصة                        اللجـنة القلـق بصفة     
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                                      املؤقت ألطفال املدمنني على املخدرات             واإليداع          الرعاية،          مؤسسات     يف       ً  حالياً                                             طويـل بسـبب زلزال بام الذين يوجدون         
                                 ً                                                 مؤسسات الرعاية لفترات طويلة، فضالً عن تدهور نوعية اإلشراف والرصد وتدريب             يف      بقاء           ُ  َ                 الذيـن قد ُيجَبرون على ال     
     تلك                           الفتيات اللوايت يودعن يف           ً         أن عدداً من           مفادها           تقارير             إزاء وجود                          كما يساور اللجنة قلق       .                      موظفـي تلك املؤسسات   

   ).     ً  عاماً  ١٣ (                       عند بلوغهن سن الزواج  ن        ُ   َّ املؤسسات ُيزوَّج

                                            وغريها من التدابري والسياسات واإلجراءات        ية     تشريع       تدابري                           الدولة الطرف وتنفذ        تضع   ن   أ ب           اللجنة         توصـي  -   ٤٨٥
           القريبة       أسرهم                  أن تكون لدى            ويستحسن                             الرعاية البديلة املالئمة           ، على            ً                  األطفال فعالً، عند االقتضاء        حصول       لضمان  

                    ً     ً        كفالة، حتترم احتراماً كامالً أحكام     أو      حضانة،                                     رعاية ذات طبيعة أسرية أو يف شكل رعاية    ظل                      أو أسرهم املمتدة أو يف 
          ، كأولوية       االضطالع                               تشجع اللجنة الدولة الطرف على  ،           هذا الصدد  ويف  .   ٢١   و  ٢٠       املادتني        أحكام                    االتفاقية، وخباصة   

           احلاضنة،      األسر      لصاحل                                                              اخلطية، بأعمال للحفاظ على معايري اخلدمات والنهوض هبا                ردودها             ً             عـترف هبـا ذاتـياً يف         ت
                                         بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية الهاي       اللجنة         كما توصي   .        وغريها         املؤسسية        والرعاية  "    ضنة          شبه احلا       األسـر  " و

                                         والتماس املساعدة التقنية واملشورة بشأن       )     ١٩٩٣   (                  على املستوى الدويل            التبين      جمال                                 بشأن محاية األطفال والتعاون يف      
   .    سيف ي        ص واليون                                               من هيئات من بينها مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا      املسائل    هذه 

       أمهاهتم     مع           يف السجون       املودعون        األطفال

         عيشهم      ظروف      إزاء   و            أمهاهتم،     مع                                                       العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون يف السجون              إزاء        قلق         اللجنة         يسـاور  -   ٤٨٦
   .                     عن أمهاهتم يف السجون  هم     فصل   عند               وتنظيم رعايتهم 

          أمهاهتم    مع        األطفال        بإيداع                           جيهية عامة واضحة تتعلق                        وتنفذ مبادئ تو      تضع                       الدولة الطرف بأن           اللجنة      توصي -   ٤٨٧
          وضمان أن    )                 السجن وخارجه       ة بني         واحلرك  ،      اخلارجي                    ، واالتصال بالعامل          اإليداع                        مثل سن الطفل، وفترة      (           يف السجون   

       الدولة         اللجنة             كما توصي     .                من االتفاقية    ٢٧           ً             الطفل وفقاً للمادة                مالئمة لنمو                               ظروف العيش داخل السجون            تكـون 
ـ                               من السجن، ومتكينهم من          خيرجون                                      بديلة مالئمة لصاحل األطفال الذين            رعاية      نظام                     أن تستحدث وتنفذ                الطـرف ب
   .          يف السجن                          مباشر مع أمهاهتم الالئي يبقني      اتصال          شخصية و     عالقات          احلفاظ على 

  األساسية والرفاهالصحة -٦

          املعوقون      األطفال

        العدد     إزاء      القلق  ب            لكنها تشعر                            ف بشأن أسباب اإلعاقة ومنعها،                                          اللجنة بالربامج اليت تضطلع هبا الدولة الطر    ترحب -   ٤٨٨
                              املساعي اليت بذلتها إلدماج       عن                           الدولة الطرف معلومات         تقدمي                 املدارس وعدم             املسجلني يف                              املـتدين لألطفـال املعوقـني       

       للدعم                  املستوى املتدين      اء  إز        قلق            اللجنة           كما يساور   .                                                النظام املدرسي منذ النظر يف التقرير األويل          صلب                   األطفال املعوقني يف    
   .                                    املايل الذي يتلقاه هؤالء األطفال وأسرهم

         املناقشة                                 وتوصيات اللجنة اليت اعتمدهتا يوم  ،      لمعوقني ل                                          القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص       ضوء     على -   ٤٨٩
         ة الطرف                        ، توصي اللجنة الدول    )   ٣٣٩-   ٣١٠            الفقرات    ،CRC/C/69      انظر   (                                        العامـة بشـأن حقوق األطفال املعوقني        

          ف املدارس   ي            ضرورية لتكي   ال       تدابري    ال                                 التعليم، مبا يف ذلك اعتماد              نظام    صلب                                          باعتماد تدابري إلدماج األطفال املعوقني يف       
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                 يف الوقت نفسه             بأن تضطلع                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف       .           املختلفة        اإلعاقات                األطفال ذوي                     متطلبات استقباهلا       مـع   
  .            حبقوق الطفل           عموم اجلمهور            مستوى وعي    رفع     إىل    هتدف          حبمالت عامة 

        التغذية

      يعاجل             برنامج حمدد    وضع     رغم   نه  أل      القلق  ب            لكنها تشعر                                                          اللجنة بإنشاء نظام الرعاية الصحية األولية وجناحه،             ترحب -   ٤٩٠
  .            ال تزال ثابتة          والضعاف               واألطفال اهلزيلني                 معتدلة أو حادة      بدرجة                                فإن نسبة األطفال املنخفضي الوزن  ،             مشاكل التغذية

         استكمال   ،              بوسائل منها                                                                     الدولة الطرف ببذل جهود متضافرة ملكافحة سوء التغذية وذلك،                 اللجنة        توصـي  -   ٤٩١
  .                                              وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتغذية لصاحل األطفال

          املراهقني   صحة

         ً   وخصوصاً يف                                                                      قلـة املعلومـات اليت قدمتها الدولة الطرف عن صحة املراهقني،                 إزاء          قلـق            اللجـنة          يسـاور  -   ٤٩٢
  .       اجتاهه          اإليدز وعكس /               املناعة البشري ص    نق    فريوس                                                    تعلق بالصحة اإلجنابية واملبادرات اليت اختذهتا لوقف انتشار     ما ي

          الطفل،      حقوق                                             بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية          )     ٢٠٠٣ ( ٤                              تعليق اللجنة العام رقم         ضوء     على -   ٤٩٣
              شاملة لتزويد        عامة            سياسة       ووضع            املراهقني       بصحة         املتعلقة                                                               توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملعاجلة القضايا          
                                                واخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك                باملشورة                                                           املـراهقني، يف املـناطق احلضرية والريفية على حد سواء،           

       مكافحة       ملنع و                                                                      وخاصة فيما يتعلق بآثار الزواج املبكر، وتنظيم األسرة، وكذلك                  األسرية،                            التثقـيف يف جمـال احلياة       
        أكثر        يشكلون                  وحيث إن الشباب      .                                اإليدز واآلثار الضارة للمخدرات    /                               فـريوس نقـص املـناعة البشري                 اإلصـابة ب  

               اإليدز وانتشار   /                      نقص املناعة البشري       فريوس             ً                                                           اجملموعـات تعرضـاً لتلك املخاطر، ينبغي إيالء العناية هلم يف مكافحة             
                                                       لدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من وكاالت                    اللجنة ا    حتث                 ويف هذا الصدد،      .                          إسـاءة استعمال املخدرات   

                                                                                                 منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز، واليونسيف، ومكتب األمم                مثل               األمم املتحدة،   
  .                           وصندوق األمم املتحدة للسكان ،      واجلرمية                     املتحدة املعين باملخدرات 

 قافية والترفيه واألنشطة الثمالتعلي -٧

        التعليم

                                     اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة              والتدابري                                 بالقراءة والكتابة يف إيران                  العايل لإلملام                          اللجنة تالحظ املستوى       أن     رغم -   ٤٩٤
                                   عدم تسجيل مجيع األطفال يف املدارس                                      ا ال تزال تشعر بالقلق إزاء             فإهن        التسرب،          معدالت        وختفيض        املدارس   ب         امللتحقني     عدد  

                    وثائق هوية كاملة،               غري احلائزين على                             ، وأطفال الشوارع، واألطفال     ني             ألطفال العامل  ل           وال تتوفر   .            خترجهم منها    و أ           االبتدائية
  .       املدارس ب                                             سوى إمكانيات حمدودة فيما يتعلق بااللتحاق                         جنسيتني خمتلفتني،        حيمالن      بوين   أل   ن   و                      وخباصـة األطفال الالجئ   

              مسجلني لدى           الوالدان                            يف املدارس إال إذا كان            ً حالياً       سجلون                                 من أن األطفال الالجئني ال ي         قلق             اللجـنة                كمـا يسـاور   
    ً                   أيضاً إزاء وجود معلومات       القلق  ب              وتشعر اللجنة  .                 يف الوقت الراهن                  الالجئني غري جماين         األطفال           أن تسجيل       من             السلطات، و 

   .          الدينية   اهتم      انتماء      بسبب     ً     ً                                                عدداً كبرياً من الطلبة البهائيني حيرمون من التسجيل يف اجلامعات   أن         مفادها      موثقة
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        لتسرب        املرتفعة                          ً                            التفاوت الذي ال يزال قائماً بني الذكور واإلناث؛ واملعدالت     إزاء                 اللجـنة قلق           يسـاور        كمـا  -   ٤٩٥
   مما                                املسافات بني البيوت واملدارس،          طول                الريفية؛ و        املناطق      يف            ِّ    ونقص املدرِّسات                                           لفتيات يف املدارس الريفية عند بلوغهن؛        ا

       السكان        ألطفال                                          لتعليم االبتدائي، ونقص املدارس املتنقلة              مرحلة ا                          ، وخباصة بعد استكماهلن      ن           يلزمن بيوهت            الفتـيات        جيعـل 
       املناطق            املدارس يف                          يف املناطق احلضرية و          املدارس                                    يف املعدات الشخصية واملادية بني             الكبرية     ً                  ، فضـالً عن الفوارق         ُّ    الـرُّحل 

                       وإضافة إىل ذلك، تأسف      .             فرص التعليم    يف                      ا يؤدي إىل تفاوت         ، مم      ً                ً    تطوراً وتلك األقل تطوراً             األكثر          احملافظات              الريفية وبني   
    منذ         تنفيذه      جل    ُ يُؤ            ال يزال          االبتدائي                                 السنوات اخلمس األوىل للتعليم                          اإللزامي إىل ما بعد            التعليم        فترة        متديد         قرار     ألن        اللجنة

  .           سنوات عديدة

         لبلوغ        جهودها                    شجعها على مواصلة                        بالشباب، فإهنا ت        اخلاصة                                   اللجنة مببادرات الدولة الطرف          ترحب        وبينما -   ٤٩٦
  :   يلي                     توصي الدولة الطرف مبا    هي    و .      للجميع               التعليم األساسي      توفري                هدفها املتمثل يف 

      ووضع             االبتدائي                 مرحلة التعليم                       السنة اخلامسة من                إىل ما بعد            واجملاين          اإللزامي         التعليم         فترة       متديـد   ) أ ( 
  ؛              مزيد من التأخري               هذه اخلطة دون       وتنفيذ

                      مجيع مستويات نظام       على    ن،   و                األطفال الالجئ          مبن فيهم                   جلميع األطفال،              التعليم       فرص      تساوي      تأمني  ) ب ( 
                     أو انعدام اجلنسية؛       اجلنسية                                                           دون متييز على أساس نوع اجلنس، أو الدين، أو األصل العرقي، أو        التعليم

        تساوي     ضمان      هبدف                           يف املناطق احلضرية والريفية       للمدارس       املوارد      ختصيص     يف                     إزالة كافة التفاوتات  ) ج ( 
                              فرص التعليم يف مجيع أحناء البلد؛

ّ        ّ         ً     ً    وباملدّرسني املدّربني تدريباً جيداً                                                  املدارس بالكتب املدرسية، وغريها من املواد            جتهيز     حتسني  ) د (         وخباصة   ،       
ّ      املدّرسـات                              قدرات األطفال يف اقتصاد          تعزيز     هبدف                                   ، وابتكارية وتعاونية يف املدارس           فعالة                            ، واعـتماد أساليب تعلم         

                        وجمتمع قائمني على املعارف؛

                                 حلقوق اإلنسان، هبدف إدماج تعليم              السامية                                       تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة               وتعزيـز           مواصـلة     ) ه ( 
  .        الدراسية                          اقية حقوق الطفل، يف املناهج          يف ذلك اتف     مبا        اإلنسان،     حقوق 

  احلماية اخلاصةتدابري -٨

           املهاجرون       واألطفال          الالجئون       األطفال

                     العراقيني واإليرانيني       الالجئني                     اآلن يف إعادة األطفال   حىت                                           اللجـنة بـاجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف            ترحـب  -   ٤٩٧
                             العراقيني يف عمليات التسجيل     و                   الالجئني األفغان         أطفال                                         ، وتالحظ التزام الدولة الطرف بإدماج                      إىل ديـارهم           وأسـرهم 

        أحد،         يرافقهم             أطفال ال         ترحيل              اليت تشري إىل               التقارير       إزاء       القلق   ب    عر         لكنها تش                       املقيمني يف إيران،              والعراقيني               األخرية لألفغان   
     إزاء                      كما يساورها القلق      .          األطفال     هؤالء    إىل                        املنظمات اإلنسانية               إتاحة وصول                                           أكثريـتهم من األفغان، إىل بلدهم وعدم        

         زعم أهنم   ُ ُي     حيث                 ن أفغانستان،       م         وال سيما    ،       إيران                                                                      تقارير عن وصول أطفال ال يرافقهم أحد من البلدان اجملاورة إىل                 وجود
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              العودة إىل        عليهم          يتعذر   ّ  ّممن                                                              كما يساور اللجنة القلق بشأن مصري األطفال األفغان وأسرهم            .        استغالهلم  ُ              ُيستقدمون بغرض 
   .                   أم األسرة إيرانية    لكون         إيران أو  ب                          األواصر املتينة اليت تربطهم                                أفغانستان ألسباب خمتلفة، مبا يف ذلك 

  :                 دولة الطرف مبا يلي           اللجنة ال    توصي -   ٤٩٨

                    األطفال الذين ال           إىل مجيع      ً    فوراً             من الوصول                                    اإلنسانية ووكاالت األمم املتحدة               املـنظمات        متكـني   ) أ ( 
                      أحد يف الدولة الطرف؛       يرافقهم

       واختاذ     ً                   عاماً إىل أفغانستان       ١٨                      ممن تقل أعمارهم عن                             األطفال غري املرافقني          ترحيل         ممارسـة        وقـف   ) ب ( 
                                    التدابري الفعلية إلدماج هؤالء األطفال      واختاذ                                           ادة مجع مشل مجيع األطفال غري املرافقني بأسرهم                    الضرورية إلع        اخلطوات
         يف اجملتمع؛

      بل       ً      ً  ترحيالً قسرياً                    إىل أفغانستان،                        يتعذر عليها العودة                                   ترحـيل األسر األفغانية اليت            عـدم         ضـمان   ) ج ( 
                       على االندماج يف اجملتمع؛       مساعدهتا

      ً  جماناً؛      اخلدمات                                  التعليم واخلدمات الصحية وغريها من        وتلقيهم           فال الالجئني          مجيع األط     تسجيل      تأمني  ) د ( 

  .                                                               مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من وكاالت األمم املتحدة       التعاون        مواصلة    ) ه ( 

          الشوارع     أطفال

                              يعملون يف الشوارع، وخباصة يف         أو   /                           األطفال الذين يعيشون و      من                 العدد الكبري                              اللجنة تشعر بالقلق إزاء        زال   ت   ال -   ٤٩٩
        دراسات                    ّ                               وتأسف اللجنة لعدم متكّن الدولة الطرف من تقدمي           .                          وأصفهان، ومشهد وشرياز         طهران،                       املراكـز احلضرية مثل     

   ه   خان " و  "       شوش  ه   خان " و  "       سبز  ه   خان "              املعروفة ب                                إزاء إغالق بيوت الرعاية             قلق            اللجنة          ويساور  .                          عـن نطاق وطبيعة املشكلة    
                           تشعر اللجنة بالقلق إزاء         كما    .                                                                حمدودية قدرات هذه البيوت اليت أنشئت ملساعدة هؤالء األطفال                    وذلـك رغم     ، "      رحيـان 
  "    شرط   "       مع فرض                                                     األفغان يف الشوارع رغم تسجيلهم لدى السلطات،               األطفال                تطويق واعتقال                        تقارير عن عمليات         وجود

       الطرف                               وترحب اللجنة بسياسة الدولة       .   هم          إىل بلد                                                    يقتضي من آبائهم أن يسجلوا أنفسهم هبدف إعادهتم                  سراحهم      طالق إل
ّ             بأن هؤالء األطفال جيّمعون يف           الطرف                                                                                    املتمـثلة يف إعـادة مجع مشل األطفال بأسرهم، كلما أمكن، وتنوه بتأكيد الدولة                                  

  .                                  عليهم باألساليب اليت تتبعها الشرطة     القبض                              مراكز لتقدمي املساعدة هلم ومل يلق 

  :  لي                   الدولة الطرف مبا ي      اللجنة      توصي -   ٥٠٠

                                     أطفال الشوارع، هبدف محاية هؤالء األطفال،    من        تزايد               العدد الكبري وامل       مشكلة          ملواجهة       تدابري      اختاذ  ) أ ( 
         التعليم؛ و        الالئق      السكن                                 ، وخباصة من خالل مساعدة األسر وتوفري   ها                                   الفتيات، ومنع هذه الظاهرة واحلد من       وال سيما

     مبا  ،                                     والسكن، والرعاية الصحية وفرص التعليم                     الغذاء واللباس       على                   أطفال الشوارع        حصول      ضمان  ) ب ( 
                    رمسية عند االقتضاء؛      هوية      بوثائق                   الكامل وتزويدهم                                             التدريب املهين واملهارات احلياتية، بغية دعم منائهم      يف ذلك 
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     دمات   اخل                                                                     األطفال ضحايا االعتداء اجلسدي واجلنسي وإساءة استخدام املخدرات ب              تزويد        ضـمان   ) ج ( 
             على أيدي          املعاملة         وسوء         املشروع        أو غري    /             التعسفي و         االعتقال       من                    إدماجهم، ومحايتهم    ة          وإعاد                    الالزمـة لشـفائهم   
                               لوفاق مع أسرهم وجمتمعاهتم احمللية؛ ا                الفعالة لتحقيق                 الشرطة، وباخلدمات 

        وعدم                                         تلقي الشرطة القبض عليهم يف الشوارع،                                          سراح مجيع األطفال األفغان الذين           إطالق      ضمان  ) د ( 
  ؛                    لكي يعودوا إىل بلداهنم          ى والديهم           للضغط عل       استغالهلم

        املشورة                                                                                 املنظمات غري احلكومية العاملة مع أطفال الشوارع يف الدولة الطرف والتماس               مع         التعاون    ) ه ( 
  .                                                        من منظمات األمم املتحدة ذات الصلة وغريها من املنظمات الدولية

        العقاقري          استعمال      إساءة

         عدم وجود  و   ،           سن اإلدمان      واخنفاض  ،        العقاقري                إساءة استعمال      تزايد             تقارير عن          إزاء وجود    ق    قل          اللجـنة          يسـاور  -   ٥٠١
ِ  ّ       كما تشعر اللجنة بقلق ألن الربنامج الذي اسُتِهلّ يف عام    .                          بيانات إحصائية يف هذا الصدد   .         ً             ليس فعاالً على ما يبدو    ١٩٩٧                                       ُ 

       ومبنع  ،       العقاقري       ستعمال        إساءة ا      مبشكلة         الوعي       لزيادة                                         الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية          اللجنة        توصـي  -   ٥٠٢
  ،       أنفسهم           األطفال          وبإشراك      ١٩٩٧        عام         برنامج                 تعزيز تنفيذ                   بوسائل منها                                          هـذه املشـكلة والقضـاء عليها، وذلك       

ّ   واملدّرسني        واآلباء،    .             يف هذه اجلهود      األطفال           العاملني مع        املهنيني            وغريهم من     

           االقتصادي       االستغالل

     ١٨٢      رقم        الدولية                            على اتفاقية منظمة العمل       ٢٠٠٢       أغسطس   / ب    آ  ٨                                     اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف             ترحـب  -   ٥٠٣
                العدد الكبري                                     لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء                    لقضاء عليها،                            اختاذ التدابري الفورية ل                                         بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و      

           يف القطاع        وال سيما  ،              جيري استخدامهم        الذين  ،        احلضرية      املناطق          وخباصة يف       سنة،  ١٥                     الذين تقل أعمارهم عن           من األطفال 
     أنه                   كما تالحظ اللجنة      .                                                         السجاد وغريه من األعمال التجارية األسرية التقليدية                            يف ذلك يف جمال حياكة                        غـري النظامي، مبا     
                              أخرى، مبا فيها قانون الزراعة        تشريعات     ً       عاماً، فإن   ١٥                           حتدد السن الدنيا للعمل ب       العمل           من قانون   ٧٩                   بالرغم من أن املادة 

  .     ً  عاماً  ١٢      سن ب            حتدد ذلك ال

  :                     الدولة الطرف مبا يلي      اللجنة      توصي -   ٥٠٤

      مجيع                   سنة، حبيث تنطبق على    ١٥      وهي          لالستخدام،                      بشأن السن الدنيا            تشريعاهتا                     إعـادة الـنظر يف      ) أ ( 
  ؛        االستخدام      حاالت

    ية    احلال                                                                                يف القائمة احلالية حلظر أسوأ أشكال عمل األطفال هبدف احلد من االستثناءات                   النظر       إعادة  ) ب ( 
  ؛        وإلغائها

           كون لديهم   ي                              مطالبة أصحاب العمل بأن            يف ذلك                          عايري السن الدنيا، مبا      م       إنفاذ            السهر على           مواصلة  ) ج ( 
  ؛                                        لديهم وبأن يقدموا تلك اإلثباتات عند طلبها                        سن مجيع األطفال العاملني        ما يثبت
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              األطفال، هبدف       ال عمل   يف جم   ربة   اخل                                                  أشكال الدعم الضرورية ملفتشي العمل، مبا يف ذلك          كافة      تقدمي  ) د ( 
                       احمللي وتلقي ومعاجلة          الصعيد                                                                                    املفتشـني من رصد تنفيذ معايري قانون العمل بفعالية على صعيد الدولة وعلى                    متكـني 

             االنتهاكات؛    من     شكاوى  ال

          االستخدام،                          بشأن احلد األدىن لسن         ١٣٨                                                      التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          يف       النظر    ) ه ( 
       خالل    من                                                              تشريعات وتدابري واضحة حلماية األطفال من االستغالل االقتصادي                         على اعتماد        لذلك     ً      وفقـاً            والعمـل 

              وتوسيع نطاق    ،      املرتيل           والعمل           الزراعية                                                                   يف القطـاع غري النظامي، مبا يشمل املشاريع األسرية، واألنشطة                     تشـغيلهم 
             تلك اجملاالت؛     لتشمل                     عمليات التفتيش التقين 

                                                                         ية من منظمة العمل الدولية هبدف إنشاء برنامج دويل للقضاء على عمل                    التقن          املسـاعدة           الـتماس   ) و ( 
  .      األطفال

          باألطفال     االجتار

                           وبيعهم، وخباصة الفتيات          سنة   ١٨                  تقل أعمارهم عن                                  تقارير عن االجتار بأشخاص                إزاء وجود         قلق         اللجنة       يساور -   ٥٠٥
ّ           ومما يسّهل ذلك،                         املناطق الريفية،      من       إزاء                     كما يساورها القلق      .    سنة    ٩٩                 ساعة واحدة و        بني     يدوم      الذي  "         املؤقت       الزواج "      
        تبيعهم              أفغانستان    يف                                                       من أفغانستان إىل إيران، والذين يبدو أن أسرهم                 ُ         الذين ُيرسلون                            عن االجتار هبؤالء األشخاص          تقارير  ال

  .       رخيصة                   استخدامهم كيد عاملة                          ألغراض االستغالل، مبا يف ذلك       ترسلهم   أو 

       باختاذ                                ، توصي اللجنة الدولة الطرف                          من األعمال اإلجرامية      ان               االجتار هبم يعترب                       أن بيع األطفال و      إىل      ً   نظـراً  -   ٥٠٦
                              مقاضاة املتاجرين وإدانتهم               والسهر على        عليها                                                                         مجـيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة ملنع هذه الظاهرة والقضاء           

  .         ومعاقبتهم

              قضاء األحداث     إدارة

                        الذين تقل أعمارهم عن                                                  ولة الطرف لتحسني القوانني املتعلقة باألشخاص                                 باجلهود اليت تبذهلا الد          اللجنة       رحـب  ُ ُت -   ٥٠٧
    لكن   .        أعاله    ٤٤٣                    إليه يف الفقرة          املشار                                                     القانون، وخباصة مشروع قانون إنشاء حماكم األحداث،                                سنة والذين خيالفون       ١٨

                                   أنه بالرغم من بيان الوفد الذي                  ومفادها        أعاله    ٤٦٤                     إليها يف الفقرة          املشار                                                  اللجـنة تعرب عن بالغ استيائها من املعلومات         
        عمليات                                                         أنه بالنظر إىل مشروع القانون السابق الذكر، فإن                            والذي ورد فيه                                يف التقرير الدوري الثاين،         النظر              أدىل به خالل    

                اليت يتعرض هلا                 أو املهينة              الالإنسانية                                      املعاملة أو العقوبة القاسية أو              ضروب                                               تنفـيذ عقوبـة اإلعـدام والتعذيب وغريه من        
      قيام                                                 تلك العمليات واملعاملة السيئة استمرت منذ           فإن   ُ ِّ   ُعلِّقت،       قد                الثامنة عشرة                                          شـخاص ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن         أ

         املتدنية            القائمة            واملمارسات            القواعد       إزاء                                وال يزال القلق يساور اللجنة        .             لدولة الطرف  ل      األويل               يف التقرير               بالـنظر          اللجـنة 
                                             عدم وجود بيانات إحصائية، ويف االستخدام احملدود  يف                   تتجلى، يف مجلة أمور،   يت    وال                                 النوعـية يف نظـام قضاء األحداث،    

ّ     تحّمل ا                           القضاة، والسن املتدنية ل         كذلك              األحداث و       قضايا      يف           املختصـة            لـلمحاكم          بدائل                                ملسؤولية اجلنائية، وعدم وجود       
  . م ا                       نسانية وخباصة عقوبة اإلعد                 القاسية أو الالإ ة      العقوب     ضروب                   التعذيب وغريه من       وممارسة        السجن، ب      ألحكام  ل      مالئمة 
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  ،       العليا         األولوية                                               أعاله بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل            ٤٤٤                                توصيتها الواردة يف الفقرة            اللجنة        تكـرر  -   ٥٠٨
                                              وضمان اتساقه مع أحكام االتفاقية، وخباصة              وتنفيذه                                      مشروع قانون إنشاء حماكم األحداث            إلقرار                   التدابري الضرورية   

                                                                       الدولية األخرى ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل قواعد األمم املتحدة                  املعايري  ً          ضـالً عـن         ، ف   ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧         املـواد   
                  ملنع جنوح األحداث          التوجيهية                     ، ومبادئ األمم املتحدة  )          قواعد بيجني (                                الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          النموذجية

                                         ن من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية              اجملردي       األحداث                                ، وقواعد األمم املتحدة حلماية       )               رياض التوجيهية   ال         مـبادئ    (
      بشأن      ١٩٩٥               اللجنة يف عام       نظمتها   يت    ال ة                                           العدالة اجلنائية، ويف ضوء يوم املناقشة العام    نظام                       للعمل املتعلق باألطفال يف 

  :               القيام مبا يلي   على            بصفة خاصة،   ،                                    ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف  .                       إدارة شؤون قضاء األحداث

                        اجلرائم اليت ارتكبها            يف أحكام                             فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام      ب                ألجل غري مسمى،     و      ً فوراً،       العمل         تعليق    ) أ ( 
         اخلتامية؛                 من هذه املالحظات    ٤٦٥                                  ، واختاذ مجيع التدابري لتنفيذ الفقرة      سنة  ١٨               تقل أعمارهم عن       أشخاص 

                    العقوبة القاسية              املعاملة أو       ضروب                                              فرض وتنفيذ مجيع أشكال التعذيب وغريه من         ل        الفوري       تعليق  ال  ) ب ( 
       عمرهم        يقل        أشخاص                         اجلرائم اليت يرتكبها            يف حاالت                   اجللد أو الرجم،       و أ   ،             بتر األطراف                      أو املهينة، مثل               الالإنسانية    أو  

      ً  عاماً؛  ١٨   عن 

                                                             احملاكم والقضاة وضباط الشرطة واملدعني العامني املتخصصني يف               وتوافر          نوعية        حتسـني           مواصـلة   ) ج ( 
          األحداث؛    شؤون

     سجن؛   بال        لعقوبات  ل       بدائل        وتنفيذ         استحداث  ) د ( 

    ذين                               كافة مراحل حماكمة األشخاص ال                                                     املساعدة القانونية ذات النوعية اجليدة خالل            توفري        ضـمان     ) ه ( 
      ً  عاماً؛  ١٨     عن      عمرهم    يقل 

        املخالفني         األحداث          إدماج        تعزيز                                                         الدعم املالئم، وتقدمي املشورة وغريها من اخلدمات هبدف                توفـري   ) و ( 
        حريتهم؛                              ع وخباصة األحداث الذين حرموا من              لقانون يف اجملتم ل

  ؛ ا       اجتماعي       األطفال             ً                   العاملني أيضاً يف جمال إعادة تأهيل        املهنيني            وغريهم من       القضاة       تدريب  ) ز ( 

      وغريمها                          حلقوق اإلنسان واليونيسيف،           السامية                                        التقنية من مفوضية األمم املتحدة              املساعدة          الـتماس   ) ح ( 
  .            التعاون معها           من اهليئات و

 ربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل ال-٩

              ّ                                                                                              تالحـظ اللجـنة أنّ الدولة الطرف مل تصدق على  الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع                   -   ٥٠٩
  .                                                                           ّ  األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة

ّ                                                                      للجـنة الدولة الطرف بأنّ تصّدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع                       توصـي ا   -   ٥١٠    ّ                      
  .                                                                           ّ  األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة
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  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                                                     ابري املالئمة لضمان التطبيق الكامل هلذه التوصيات، بوسائل                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التد       -   ٥١١
ّ                                                                   منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء، أو احلكومة أو أّي هيئة أخرى مماثلة، وإىل حكومات احملافظات أو الواليات،                                                                    

  . ا                                                                                   وإىل اجمللس، حسب االقتضاء، من أجل دراستها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهن

      النشر

                                                                                                         توصـي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين وردودها املكتوبة والتوصيات ذات                -   ٥١٢
                                                                                 اليت اعتمدهتا اللجنة، للجمهور على نطاق واسع، وملنظمات اجملتمع املدين، وجملموعات             )                 املالحظات اخلتامية  (         الصـلة   

                                     ، هبدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي       )                وال تقتصر عليها   (       نترنت                                                   الشـباب، واألطفال، وذلك بوسائل تشمل شبكة اإل       
  .                            حول االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير التايل-١١

    ّ       ّ                 ، فإّنها تؤكّد أمهية ممارسة     CRC/C/139                                                                       يف ضـوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تواتر تقدمي التقارير،             -   ٥١٣
  ّ                                    ومثّة جانب هام ملسؤوليات الدول إزاء        .                من االتفاقية    ٤٤           ام املادة                                                    تقـدمي التقارير على أساس االمتثال الكامل ألحك       

ّ                                   األطفـال مبوجب االتفاقية يتمثّل يف ضمان إتاحة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقّدم احملرز يف تنفيذ                                                                           ّ                         
                ً         لوقت املناسب أمراً بالغ                                                                                        ويف هذا الصدد، يعترب قيام الدول األطراف بتقدمي التقارير على أساس منتظم ويف ا               .         االتفاقية
                                                                                       مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير على أساس االمتثال              إىل                        وكتدبري استثنائي يرمي      .    ّ  األمهّية

ّ                     الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثالث والرابع يف تقرير موّحد يف                                                                                                                    
ـ    ّ                                    شهرا من التاريخ الذي يستحّق فيه تقدمي تقريرها الدوري            ١٨            ، أي قبل        ٢٠١٠       فرباير   /       شباط   ١١    اه               موعـد أقص                           

                                 وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن    ). CRC/C/118     انظر  (       صفحة    ١٢٠         ّ                        وينبغي أالّ يتجاوز طول هذا التقرير   .       الرابع
ّ          تقّدم تقاريرها بعد ذلك كلّ مخس سنوات، على النحو املتوّخى يف االتفا                          ّ                      ّ   .   قية  

 توغو: املالحظات اخلتامية

  ،     ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ٦      َّ            ، املقدَّم بتاريخ    (CRC/C/65/Add.27)                                                نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لتوغو         -   ٥١٤
  ،     ٢٠٠٥     يناير /               كانون الثاين    ٢٤                  ، املعقودتـني يف      )SR.1018    و CRC/C/SR.1017        انظـر      (    ١٠١٨    و     ١٠١٧              يف جلسـتيها    

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨          املعقودة يف   ) (CRC/C/SR.1025      ١٠٢٥                واعتمدت يف اجللسة 

  مقدمة-ألف 

                                                                                                                ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين رغم تأخره وقصره وشح املعلومات الواردة فيه كما                 -   ٥١٥
                                        كما تالحظ مع التقدير حضور وفد رفيع         . (CRC/C/Q/TGO/2)                                                      ترحـب بالـردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل          

   .                                                              ً                             املستوى أرسلته الدولة الطرف وترحب باحلوار الصريح الذي أتاح فهماً أوضح حلالة حقوق األطفال يف توغو
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

                                                   لى عدد من صكوك حقوق اإلنسان اهلامة كالربوتوكول                                             ً              ترحـب اللجـنة بتصـديق الدولة الطرف مؤخراً ع          -   ٥١٦
                 وعلى اتفاقية       ٢٠٠٤                                                                                                      االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة يف عام                

      ٢٠٠٠      عام                                                                             بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف              ١٨٢                            منظمة العمل الدولية رقم     
                                                          وعلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     ١٩٩٨                                            وعلى امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه يف عام 

  .                                         إىل جانب صياغة مشروع قانون يتعلق باألطفال    ٢٠٠٤      يف عام 

  :               ومما يشجع اللجنة -   ٥١٧

              ً                                طاق واسع نسبياً إضافة إىل املالحظات اخلتامية                                                             تـرمجة اتفاقية حقوق الطفل ونشرها وتوزيعها على ن          ) أ ( 
                              الصادرة عن اللجنة يف وقت سابق؛

                 لتنفيذ االتفاقية؛                  إنشاء جلان إقليمية   ) ب ( 

  ؛    ١٩٩٨                                اعتماد استراتيجية للتعليم يف عام   ) ج ( 

  .          ختان لإلناث      حيرم     ١٩٩٨                   اعتماد قانون يف عام   ) د ( 

 قية العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفا-جيم 

                                                          ً         ً     ً                                        تالحظ اللجنة أن الدولة العضو تندرج ضمن فئة البلدان األقل منواً وأن جزءاً كبرياً من السكان يعيش حتت خط                    -   ٥١٨
  .     الفقر

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                       التوصيات السابقة للجنة

                                        يت أعربت عنها والتوصيات اليت قدمتها                                                                            تأسـف اللجـنة لعـدم معاجلـة الكـثري مـن دواعـي القلـق ال                 -   ٥١٩
) CRC/C/15/Add.83 (           بعـد النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف                                               ) CRC/C/3/Add.42 (       معاجلة كافية وال سيما تلك                            

                   واستمرار املمارسات    )   ٣٣        الفقرة   (                             وإنشاء نظام جلمع البيانات       )   ٣٢        الفقرة   (                                               الـيت تـتعلق بالتنسيق بني اهليئات احلكومية         
                             واالعتداء على األطفال مبا يف ذلك   )   ٤٠        الفقرة   (                    والعقوبات البدنية     )   ٣٩        الفقرة   (                 وتسجيل املواليد     )   ٣٦        الفقرة   (    ية           التميـيز 

   ).  ٤٨       الفقرة  (                           واملمارسات التقليدية الضارة   )   ٤٤       الفقرة  (                                  إساءة معاملتهم من قبل أفراد أسرهم 

                                         يات اليت وردت يف املالحظات اخلتامية على                                              ً                        حتث اللجنة الدولة الطرف على أال تألو جهداً يف معاجلة التوص           -   ٥٢٠
                                                                                                                          التقرير األويل واليت مل تنفذ بعد وعلى أن تتناول قائمة دواعي القلق الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير                   

  .            الدوري الثاين
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        التشريع

                          ة على القوانني واللوائح                             االتفاقيات الدولية الغلب                اليت تعطي        ١٩٩٢                   من دستور عام        ١٤٠                        ترحـب اللجنة باملادة      -   ٥٢١
       ، ألنه      ٢٠٠١                                      ، بصيغته النهائية املعتمدة يف عام                               القانون املتعلق باألطفال                                            ولكن ال تزال تشعر بالقلق إزاء مشروع          .        احمللـية 

  .          ً                            يتضمن عدداً من أوجه التناقض مع االتفاقية

  :   يلي                       ، توصي الدولة الطرف مبا             لقانون الطفل                                 إن اللجنة، إذ تالحظ التنقيح اجلاري  -   ٥٢٢

                                            ، على سبيل األولوية، من خالل عملية مبنية                  قانون الطفل              سيما مشروع                         القانون الداخلي وال         تنقيح    ) أ ( 
                                                                                                               عـلى املشـاركة تشمل خمتلف الوزارات واألطفال واجملتمع املدين والوكاالت الدولية من أجل ضمان التقيد التام                 

           باالتفاقية؛

                                   انون املنقح وتنفيذه على وجه السرعة؛                                       بعد إجراء هذا التنقيح، كفالة اعتماد الق  ) ب ( 

                                                                                            العمـل مـع خمتلف املناطق واالضطالع باستعراض شامل للتشريعات القائمة بغية الوقوف على                ) ج ( 
  .                                       ً                                        اجملاالت اليت يكون فيها إصالح القوانني ضرورياً جلعل مجيع القوانني تتماشى متاما مع االتفاقية

        التنسيق

                           وباإلدارة العامة حلماية                                                              نسيق املنوطة باللجنة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق الطفل                                       بيـنما تالحظ اللجنة والية الت      -   ٥٢٣
  .                                                                     ّ                            فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هياكل وآليات واضحة من أجل التنسيق الفّعال بني تدابري تنفيذ االتفاقية        الطفولة،

  :           يع املستويات       على مج                تنفيذ االتفاقية                    الدولة الطرف تنسيق       أن تعزز             توصي اللجنة ب -   ٥٢٤

                                                                                                     عن طريق إنشاء هيئة تنسيق معينة داخل اهليكل احلكومي، على غرار اللجنة الوطنية لتعزيز ومحاية                 ) أ ( 
                                  َّ                    َّ                                                               حقـوق الطفـل، إذا مـا جرى تعزيزها، حتدَّد هلا والية واضحة وتزوَّد باملوارد البشرية واملالية الكافية للقيام مبهمة               

                   التنسيق املنوطة هبا؛

  .               يف هذه العملية ،                       سيما املنظمات غري احلكومية     ال ،             اك اجملتمع املدين     إشر      ن طريق ع  ) ب ( 

  .                                                                        والدولة الطرف مدعوة إىل طلب املساعدة التقنية من اليونيسيف وغريها من املنظمات

             الرصد املستقل

               واملوارد فيما                              االتفاقية وإزاء انعدام االستقالل        تنفيذ      تراقب                                                 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة رصد مستقلة  -   ٥٢٥
  .                          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   خيص 

                                                                                             توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة فعالة ومستقلة ذات والية واضحة لرصد وتقييم مدى التقدم يف  -   ٥٢٦
  يف                                   ّ                     املتعلق بدور املؤسسات الوطنية املستقلّة حلقوق اإلنسان          )     ٢٠٠٢ ( ٢                    ً                               تنفـيذ االتفاقية متاشياً مع التعليق العام رقم         
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                     ، توصي اللجنة الدولة                            اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                               وإذا أسندت هذه الوالية إىل        .                                تعزيـز ومحايـة حقـوق الطفل      
  :            الطرف مبا يلي

            ونزاهتها؛                          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         استقالل  ة ل ا                        اختاذ التدابري املناسبة لكف  ) أ ( 

  ؛               نية حلقوق اإلنسان          للجنة الوط                                    زيادة املوارد املالية والبشرية املخصصة   ) ب ( 

                           خاصة عن طريق ضمان متكينها                           اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان                             ضـمان سهولة وصول األطفال إىل     ) ج ( 
                                                                                            ً             من تلقي الشكاوى اليت يقدمها أطفال والتحقيق فيها ومعاجلتها بشكل يأخذ يف االعتبار كون املشتكني أطفاالً ويكفل       

  .                                   لقيام بأنشطة الرصد واملتابعة والتحقق                                        مراعاة خصوصيات الضحايا ومحايتهم إىل جانب ا

                                                                                                              كمـا أن الدولة الطرف مدعوة إىل التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من عدة جهات من بينها املفوضية                    -   ٥٢٧
  .                              السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

                  خطة العمل الوطنية

                                   ة املدى من أجل تعزيز حقوق مجيع                                                                                  تشـعر اللجـنة بقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية شاملة متوسطة وبعيد             -   ٥٢٨
  .                             األطفال ومحايتهم يف الدولة الطرف

                                                                                                            توصـي اللجنة بقلق إزاء عدم وجود سياسة وطنية لتنفيذ االتفاقية تكون هلما أهداف على املديني املتوسط                  -   ٥٢٩
                     مجيع مناحي االتفاقية                                                                                        والبعيد وتنفيذمها بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة ومن بينهم اجملتمع املدين، وتغطيان  

                                                  الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية اليت عقدت   "               عامل صاحل لألطفال "                                     وتراعى يف ذلك الوثيقة اخلتامية املعنونة 
                                               والدولة الطرف مدعوة إىل ضمان توافر املوارد         .                                               وتنصان على إنشاء آليات املتابعة املناسبة          ٢٠٠٢        مـايو    /         يف أيـار  

                                                                                    يذ خطة العمل الوطنية والسعي إىل احلصول على املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات من                            الكافـية من أجل تنف    
  .                                                       بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف

                   ختصيص املوارد لألطفال

                      وارد املتوفرة لتنفيذ                                                                        ً                               تشـعر اللجـنة بقلق إزاء التقارير الواردة عن استشراء الفساد مما يؤثر سلباً على مستوى امل                 -   ٥٣٠
             ً            وهي قلقة أيضاً من قلة       .                                                                                   كما تشعر بالقلق إزاء االخنفاض احلاد يف النفقات العامة املخصصة للتعليم والصحة             .           االتفاقـية 

  .                                                                                       األموال املتاحة ملساعدة األطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر وأولئك الذين حيتاجون إىل رعاية بديلة

  :                   ً     ً        من االتفاقية تنفيذاً كامالً من خالل ٤                   ً     ً              لدولة الطرف اهتماماً خاصاً لتنفيذ املادة                      توصي اللجنة بأن تويل ا -   ٥٣١

                                                                                               إعطاء أولوية يف خمصصات امليزانية لضمان إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية              ) أ ( 
                وغريها من احلقوق؛

  .                                ُ                   وضع برنامج متكامل للحد من الفقر ُتدرج فيه حقوق الطفل  ) ب ( 
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        لبيانات    مجع ا

                                                                                                                   تأسـف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية يف تقرير الدولة الطرف، وهي تشعر بالقلق لعدم وجود آلية مناسبة                   -   ٥٣٢
                                                                     ً       ً      ً                                    جلمـع البـيانات داخل الدولة الطرف متكن من مجع البيانات الكمية والنوعية مجعاً منهجياً وشامالً جلميع اجملاالت اليت                   

  .                ً     ً يل البيانات حتليالً مفصالً                               تتطرق إليها االتفاقية مبا يتيح حتل

                                                                                                   توصـي اللجـنة الدولـة الطرف مبواصلة حتسني نظام مجع البيانات لديها كي يغطي مجيع جماالت االتفاقية             -   ٥٣٣
                                                                                                             وبضـمان استخدام مجيع البيانات واملؤشرات يف صياغة السياسات ووضع الربامج واملشاريع ورصدها وتقييمها من               

                                                                                    كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا التقين مع جهات من بينها اليونيسيف               .  ً الً                         ً        أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعا    
  .                                                                                   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بغية ضمان اإلسراع يف إقامة نظام مركزي جلمع البيانات وحتليلها

             نشر االتفاقية

      غري أن   .                                ونشر االتفاقية إىل اللغات الوطنية                                                                    تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف ترمجة          -   ٥٣٤
  .                                                                                         اللجنة ترى أن هذه التدابري غري كافية وجيب مواصلة تعزيزها وإعماهلا بصورة مستمرة وشاملة ومنهجية

                                    لألطفال واآلباء واملعلمني والشرطة             االتفاقية          كي تتاح                       باختاذ تدابري حمددة                   الدولة الطرف                     توصـي اللجـنة      -   ٥٣٥
                                                                                                  الصحة والتعليم والزعماء احملليني واملهنيني اآلخرين الذين يتعاملون مع األطفال من خالل عملهم                              والعاملني يف جمايل  

  .            ولتعريفهم هبا

                              التعاون مع املنظمات غري احلكومية

                                                                                          إزاء املشاركة الضئيلة للمجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية ال سيما                                     تشـعر اللجنة بالقلق      -   ٥٣٦
  .                 صعيد وضع السياسات    على 

                                                                                                         توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية بإشراك هذه املنظمات وغريها من                 -   ٥٣٧
  .                                                     ً                                       قطاعات اجملتمع املدين اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم إشراكاً أكثر منهجية يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية

 عامةالبادئ  امل-٢

            عدم التمييز

                     ً                                                                                               بيـنما حتـيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة هذه القضية، فإهنا تالحظ بقلق أن التمييز                    -   ٥٣٨
                      وتكرر اللجنة بوجه خاص   .                     ً                                                               اجملتمعي ما يزال قائماً ضد مجاعات مستضعفة من األطفال ال سيما البنات واألطفال املعوقون      

  )     ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨           بتاريخ   CCPR/CO/75/TGO (             قوق اإلنسان                                               الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حب      
                استمرار التمييز  "     بشأن   )     ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ٢١         بتاريخ E/C.12/1/Add.61 (                                          وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   ".   إلرث                                                                     البنات فيما خيص إمكانية التحاقهن باملدارس أو حصوهلن على عمل أو فيما خيص ا    ...    ضد 
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                                                                                                          وباإلشـارة إىل التوصـيات اليت قدمتها يف هذا الشأن كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق                   -   ٥٣٩
                                                                            َّ                                       االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض معمَّق جململ تشريعاهتا مبا فيها                

             ً                                            كي تضمن متاماً تنفيذ مبدأ عدم التمييز يف القوانني              ١٩٩٨           ر يف عام                                                   قـانون الفـرد واألسرة وقانون اجلنسية الصاد       
                                                                       ً                          من االتفاقية، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز أياً كانت أسبابه              ٢                             الداخلـية والتقيد باملادة     

  .               يف مناطق نائية                                                                           ضد أي من الفئات املستضعفة ال سيما البنات واألطفال املعوقون واألطفال الذين يعيشون

ّ                          تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة عّما اختذته من تدابري       -   ٥٤٠                                                                      
                                                                                                                     ونفذتـه من برامج ذات صلة باتفاقية حقوق الطفل على سبيل متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها                  

                                                                       ز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعقود يف ديربان                                                        املؤمتـر العـاملي ملكافحة العنصرية والتميي      
  .                  بشأن أهداف التعليم  )     ٢٠٠١ ( ١                              ، مع مراعاة التعليق العام رقم     ٢٠٠١                   جبنوب أفريقيا يف عام 

                   املصاحل الفضلى للطفل

                 من االتفاقية،    ٣          يف املادة                                                                                               إن اللجنة قلقة ألن املبدأ العام املتمثل يف احلفاظ على املصاحل الفضلى للطفل، كما ورد                 -   ٥٤١
   ً  ُ            مثالً، ُتمنح احلضانة  (              ً       ً                                                                             ال يشكل اعتباراً أساسياً يف اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بقانون األسرة           

   ).                                                        مبوجب القانون بناء على سن الطفل ال على مراعاة مصاحله الفضلى

                                   لضمان إدراج مبدأ مصاحل الطفل          ارية د  اإل          إجراءاهتا       هتا و       تشريعا          باستعراض                                  وتوصـي اللجنة الدولة الطرف       -   ٥٤٢
                                       ً       ً                                                           الفضلى بشكل صريح فيها ولكي يكون اعتباراً أساسياً يف مجيع ما تتخذه من قرارات وتنجزه من برامج وتصوغه من        

   رة                                                                                                   سياسات تتعلق بالطفل على الصعيدين الوطين واحمللي يف احملاكم واملدارس وغريها من املؤسسات وضمن إطار األس       
  .          واجملتمع ككل

            احلق يف احلياة

                                                                                                                        يسـاور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن قتل األطفال املصابني بإعاقات أو عاهات خلقية أو بتبدل لون                    -   ٥٤٣
  .                                                                                       البشرة وكذلك األطفال الذين يولدون بأسنان أو من أمهات يقضني حنبهن أثناء الوالدة يف بعض املناطق

        ً                                                                                         جنة علماً باملناقشات اليت دارت مع مرتكيب أعمال القتل تلك، فإهنا حتث الدولة الطرف على أن                                وبينما حتيط الل   -   ٥٤٤
                                                                                                      تـتخذ بشكل عاجل مجيع التدابري الضرورية ملنع حدوث عمليات القتل هذه ومالحقة املسؤولني عن تلك اجلرائم وتوعية    

  .            ً                           السكان عموماً بضرورة اجتثاث تلك املمارسات

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                     ترحب اللجنة حبقيقة أنه ميكن االستماع إىل أقوال األطفال يف جلسات احملاكم وبأنه جرى االضطالع حبمالت                 - ٥  ٥٤
                                                   غري أن اللجنة ما زال يساورها القلق بشأن قلة           .                                         كما ترحب بأنشطة الربملان الوطين لألطفال       .                         توعـية تسـتهدف اآلباء    

                                                                  األسرة ويف املدارس ويف اجملتمعات احمللية واليت نادرا ما تتجاوز                                                                    الفـرص املـتاحة أمام األطفال للتعبري عن آرائهم داخل         
  .       التمثيل
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      من    ١٢                               لضمان إدراج أحكام املادة          ارية د  اإل          إجراءاهتا             تشريعاهتا و           باستعراض                                 توصـي اللجنة الدولة الطرف       -   ٥٤٦
                 ملدارس وغريها من                                                                                                   االتفاقـية عـلى الـنحو الواجـب يف هذه التشريعات والتدابري، وضمان مراعاهتا يف احملاكم وا                

                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي على وجه          .                                                            املؤسسـات ويف إطار األسرة واجملتمعات احمللية ويف اجملتمع ككل         
  :     اخلصوص

                                                                                        وتقدير عمل برملان األطفال وتأثريه يف عملية صنع القرارات وتقدمي اإلرشاد والدعم لـه                      تقيـيم     ) أ ( 
                               ملواصلة نشاطاته بصورة دميقراطية؛

                                                                                                االضـطالع بأنشـطة لرفع مستوى الوعي هبدف زيادة فهم القيمة اليت تتسم هبا املشاركة اهلادفة                  ) ب ( 
                لألطفال والشباب؛

  .              لألطفال والشباب                          استراتيجية مشاركة فعالة   ضع و  ) ج ( 

  احلقوق واحلريات املدنية-٣

                            تسجيل املواليد واحلق يف اجلنسية

                                                               هات نقل جنسيتهن ألطفاهلن ولكون األطفال املولودين خارج إطار                                                     تشـعر اللجـنة بـالقلق ألنه ال ميكن لألم          -   ٥٤٧
  .                    أو يظلون عدميي اجلنسية /                                              ً                      الزوجية أو املولودين من آباء أجانب حيرمون أحياناً من اجلنسية التوغولية و

        الضئيلة                                                                                                             وبيـنما تالحـظ اللجنة خمتلف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف هذا الشأن، فإهنا قلقة بشأن النسبة                    -   ٥٤٨
                                                                                                        لتسجيل املواليد اليت تعود يف املقام األول إىل عدم علم السكان هبذا اإلجراء وإىل ارتفاع الرسوم وطول املسافات اليت جيب 

  .                                قطعها للوصول إىل مكاتب السجل املدين

         من أجل  ،    ١٩٩٨                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بإصالح قوانينها اخلاصة باجلنسية مبا فيها قانون اجلنسية لعام  -   ٥٤٩
  .    ١٩٩٢               من دستور عام   ٣٢                                            ً         ضمان انتقال اجلنسية عن طريق كل من األبوين وفقاً  للمادة 

                                                                                الدولة الطرف مبضاعفة جهودها وسن تشريعات مالئمة تدعمها محالت للتوعية بأمهية                         توصي اللجنة          كمـا    -   ٥٥٠
                يف املائة من       ١٠٠                  حقق تسجيل نسبة                                                                                 تسجيل املواليد وبإعادة تنظيم مكاتب السجل املدين يف اجملتمعات احمللية كي يت           

                                ويف غضون ذلك، ينبغي أن تتاح        .                                                     َّ                         املواليد يف أقل وقت ممكن وضمان تسجيل األطفال الذين مل يسجَّلوا عند والدهتم            
                                                                                                              لألطفـال غـري احلائزين على شهادات ميالد إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم يف انتظار                 

  .              تسجيلهم كما جيب

          قاب البدين   الع

                                                                                                            يسـاور اللجنة قلق عميق ألن العقوبة البدنية لألطفال ما زالت مقبولة على املستوى القانوين واجملتمعي، وبالتايل          -   ٥٥١
                                                                                                                   فهي ممارسة شائعة يف األسر واملدارس وغريها من املؤسسات املخصصة لألطفال بالرغم من التوصيات اليت قدمتها اللجنة                 

  .    ١٩٨٠                                   ومن أمر وزارة التعليم الصادر يف عام   ) CRC/C/15/Add.83 (           يف وقت سابق 
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٥٢

                                                                                                  اعتماد قانون حيظر بالفعل مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال داخل األسرة ويف املدارس ومراكز                ) أ ( 
                                                                  االحتجاز وغري ذلك من أنواع مؤسسات رعاية األطفال وداخل جمتمعاهتم احمللية؛

                                                                                                     اختـاذ تدابري فعالة حلظر استخدام العنف ضد األطفال مبا يف ذلك العقوبة البدنية من جانب اآلباء                   ) ب ( 
                                          واملعلمني وغريهم ممن يشرفون على رعاية األطفال؛

                                                                                             االضـطالع حبمالت توعية عامة حمددة األهداف بشأن التأثري السليب للعقوبة البدنية على األطفال               ) ج ( 
  .                                                         اء على أشكال غري عنيفة من التأديب كبديل عن العقوبة البدنية                  وتدريب املعلمني واآلب

                   الوصول إىل املعلومات

                                                                                                                  يسـاور اللجنة قلق ألن إمكانية الوصول إىل املعلومات واملواد من جمموعة متنوعة من املصادر الوطنية والدولية                  -   ٥٥٣
                                          لقلة احلماية املتوفرة لألطفال من مشاهدة                       وهي قلقة كذلك      .                         سنة يف الدولة الطرف      ١٨         ً                      حمدودة جداً أمام األشخاص دون      

  .                     املواد املؤذية واإلباحية

                                                                        تدابري مالئمة إلتاحة احلصول على املعلومات املناسبة من خمتلف املصادر                                             توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ     -   ٥٥٤
  .     عقلية                                                                                 ال سيما تلك الرامية إىل تعزيز رفاه الطفل االجتماعي والروحي واملعنوي وصحته البدنية وال

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٤

           تبين األطفال

                                                                                                               تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء إجـراءات التبين الفضفاضة وإزاء حدوث التبين غري الرمسي وعدم وجود آليات                    -   ٥٥٥
  .                                                                  الستعراض إجراءات التبين ورصده ومتابعته ال سيما التبين على املستوى الدويل

                                                                                  باختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال املتبنني حىت يف األسر املمتدة، مبا                                        توصي اللجنة الدولة الطرف    -   ٥٥٦
      من    ٢١                                                                                                         يف ذلـك عـن طـريق إنشاء نظام لإلشراف على عمليات تبين األطفال ورصدها بفعالية على ضوء املادة                    

                   بشأن محاية األطفال     ١٩٩٣   ام                  ً                                                  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقية الهاي لع  .         االتفاقية
  .                                     والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل

                       دعم األسرة وحتصيل النفقة

                          ً     ً                                                                              تشعر اللجنة بالقلق ألن عدداً كبرياً من األطفال يعيشون مع أمهات غري متزوجات أو يف وسط أسري يعاين من                    -   ٥٥٧
  .                   اآلباء يف معظم األحيان                                                    احلرمان االجتماعي واالقتصادي وإزاء تعذر حتصيل النفقة من 
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  :                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية -   ٥٥٨

                                                                                                لـتقدمي مـا يكفي من الدعم واملشورة أو غري ذلك من اخلدمات لألطفال الذين يعيشون يف أسر                    ) أ ( 
                                                                    يعيلها أحد الوالدين، أو وسط أسري يعاين من احلرمان االجتماعي واالقتصادي؛

                                                                                               الصكوك القانونية وغريها من أجل ضمان التحصيل الفعلي للنفقة وزيادة التعاون الدويل يف                   تعزيز  ) ب ( 
  .         هذا الشأن

                                             إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم وممارسة العنف ضدهم

                                                                                                                  تشـعر اللجـنة بقلـق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يقعون ضحايا العنف واإليذاء واإلمهال مبا يف ذلك                     -   ٥٥٩
  .                                                              اجلنسي يف املدارس ويف مراكز االحتجاز ويف األماكن العامة وداخل األسرة       االعتداء

  :        مبا يلي                       وصي اللجنة الدولة الطرف ت -   ٥٦٠

                                                                             اعتماد قانون حيرم بالفعل مجيع أشكال العنف واإليذاء واإلمهال اليت متارس يف حق األطفال؛  ) أ ( 

                                         ذاء األطفال وإمهاهلم مبا يف ذلك االعتداء                                     ً                         توسـيع نطاق اجلهود املبذولة حالياً للتصدي ملشكلة إي          ) ب ( 
             اجلنسي عليهم؛

                                                                                           ضـمان وجود نظام وطين وحملي لتلقي الشكاوى ورصدها وحتريها وعند االقتضاء مالحقة اجلناة                ) ج ( 
       ً                                                                 قضائياً بطريقة تراعي ظروف األطفال وتكفل محاية الضحايا واحلفاظ على خصوصياهتم؛

                                                        عتداء واإلمهال على املشورة واجلرب ومساعدهتم على التعايف                                           كفالة حصول مجيع ضحايا العنف واال       ) د ( 
                         وعلى إعادة دجمهم يف اجملتمع؛

  .                                                                         توفري احلماية والرعاية البديلتني لألطفال، وضمان أال يودعون يف مؤسسات إال كحل أخري    ) ه ( 

 خدمات الصحة والرعاية األساسية -٥

               األطفال املعوقون

                                                                       تركيب ممرات وصول منحدرة يف املستشفيات من أجل املعوقني وسن القانون                                             بيـنما تالحـظ اللجـنة أنه مت          -   ٥٦١
                                                                           املتعلق باحلماية االجتماعية للمعوقني، فإهنا تشعر بالقلق ألن األطفال ال               ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٣             بـتاريخ       ٠٠٥ /    ٢٠٠٤

  :         ب التالية                                         وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لألسبا  .                                   ً حيصلون على خدمات الرعاية الصحية أصالً

                                               املعوقني ميكنها احلصول على خدمات التعليم والعمالة؛    فال  ط         فقط من األ      قليلة     قلة    إن   ) أ (

                                                                  إن برامج التعليم ال تعطي األولوية للخدمات اليت تستهدف األطفال املعوقني؛  ) ب (

  .                                  عدم وجود سياسة إلدماج األطفال املعوقني  ) ج (
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  :        مبا يلي                        توصي اللجنة الدولة الطرف -   ٥٦٢

                                                                    ، ومن بينها ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية، لضمان                                           اختـاذ مجـيع التدابري الضرورية       ) أ (
                    بشأن محاية املعوقني؛   ٠٠٥ /    ٢٠٠٤                     اإلعمال التام للقانون 

                                         ً      ً                                               ضـمان مجع بيانات إحصائية شاملة ومفصلة تفصيالً كافياً بشأن األطفال املعوقني واستخدام هذه                ) ب (
                               ت وبرامج لفائدة األطفال املعوقني؛                      البيانات يف صياغة سياسا

               املالئمة وخدمات                              صوهلم على الرعاية الصحية                   فيما يتعلق حب                   هؤالء األطفال           أوضـاع            اسـتعراض     ) ج (
                  تعليم وفرص العمل؛  ال

                                                                                      سياسة اندماج وختصيص املوارد الكافية لتعزيز اخلدمات املقدمة لألطفال املعوقني وإعانة                     اعـتماد     ) د (
            يف هذا اجملال؛                    أسرهم وتدريب املهنيني 

            ً                                                                        اإلحاطـة علما  بالقواعـد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني، والتوصية اليت اعتمدهتا     )ه(
 اللجنة يف اليوم الذي خصصته للمناقشة العامة اليت تناولت حقوق األطفال املعوقني؛

 .نظمة الصحة العامليةالتماس التعاون التقين يف هذا اجملال من جهات من بينها اليونيسيف وم )و(

              اخلدمات الصحية

                                                                  على قطاع الرعاية الصحية، وال سيما إنشاء مستوصفات يف املناطق                        اليت طرأت                      اللجنة بالتحسينات         تقر          بيـنما  -   ٥٦٣
                    ُ                                                                                                   القـروية واألنشـطة اليت ُنفذت لتحسني تغذية األطفال، فإهنا تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء االرتفاع املتزايد يف معدل                   

ّ                                                                                                      ّضع واالرتفاع الشديد يف معدالت وفيات األطفال واألمهات واخنفاض وزن األطفال عند الوالدة وسوء تغذية                         وفيات الر 
                                                                                                        األطفال واخنفاض معدل الرضاعة الطبيعية واخنفاض معدل التحصني ضد األمراض وانتشار األمراض املعدية واألمراض اليت      

                كما أن اللجنة     .                                            ول على املاء الصاحل للشرب وخدمات اإلصحاح                                                              ينقـلها البعوض، مبا فيها املالريا، وعدم إمكانية احلص        
  .                                                                       قلقة إزاء التباين يف عدد املراكز الصحية وبني املناطق الريفية واملناطق احلضرية

  :                بالقيام مبا يلي                        توصي اللجنة الدولة الطرف -   ٥٦٤

     وعلى              ولة املبكرة                                ة على النمو يف مرحلة الطف       قو                                                   صـياغة وتنفيذ سياسة شاملة طويلة املدى تركز ب          ) أ (
  :                   َّ                 صحة اجملتمع الذي ستنفَّذ فيه التدابري هبدف

ّ                ً     ً ختفيض معدالت وفيات الرّضع واألمهات ختفيضاً كبرياً؛ ̀  ١̀                       

                                                                                               كفالـة إمكانية وصول اجلميع إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية لألمهات واألطفال مبا يف ذلك                ̀  ٢̀ 
                  يف املناطق الريفية؛
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                                                             يع األطفال على الرعاية الصحية األساسية يف املناطق احلضرية                                        تعزيـز جهودها لضمان حصول مج      ̀  ٣̀ 
                      والريفية على حد سواء؛

                                                                           ء األولوية لتوفري املياه الصاحلة للشرب واملرافق الصحية ال سيما يف املناطق الريفية؛    إعطا ̀  ٤̀ 

                                                                         الوقاية من سوء التغذية ومكافحة املالريا وغريها من األمراض اليت ينقلها البعوض؛ ̀  ٥̀ 

                                   حتصني أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات؛ ̀  ٦̀ 

                حىت سن ستة أشهر؛                                تشجيع الرضاعة الطبيعية دون غريها  ̀  ٧̀ 

  .                                                                 التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من اليونيسيف إىل جانب منظمات أخرى  ) ب (

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

                              اإليدز من األمهات إىل األطفال      /                        ريوس نقص املناعة البشري                                                           بيـنما تالحـظ اللجنة التدابري املتخذة ملنع انتقال ف          -   ٥٦٥
                                                 اإليدز، فإهنا قلقة النتشارمها ولعدم وجود تثقيف        /                                                                     وإنشـاء جلنة وطنية للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري          

  .             للشباب بشأهنما

  :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -   ٥٦٦

                                           اإليدز، مع مراعاة مجلة أمور منها تعليق        /                            ر فريوس نقص املناعة البشري                              مضاعفة جهودها ملنع انتشا     ) أ ( 
                                                             واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالفريوس ومرض اإليدز وحقوق اإلنسان؛ ٣                 اللجنة العام رقم 

تعزيز تدابريها الرامية إىل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل بوسائل منها اجلمع بني تلك  )ب( 
نشطة الرامية إىل احلد من وفيات األمهات والتنسيق بينهما واختاذ التدابري املالئمة ملعاجلة اآلثار اليت ختلفها التدابري واأل

اإليدز علـى األطفال، من حيث تراجع /وفاة الوالدين واملدرسني وغريهم بسبب فريوس نقص املناعة البشري
 فية والتعليم؛إمكانية متتع الطفل حبياة أسرية والتبين والرعاية العاط

                                        اإليدز، لدى املراهقني، ال سيما أولئك املنتمني  /                                              تعزيز جهودها للتوعية بفريوس نقص املناعة البشري    ) ج ( 
                               ً                                                                            إىل الفئات احملرومة، والسكان عموماً، وأن تفعل ذلك على وجه اخلصوص للحد من التمييز ضد األطفال املصابني أو            

    دز؛   اإلي /                                املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري

             برنامج األمم                                                                                       الـتماس املساعدة التقنية من جهات من ضمنها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية و              ) د ( 
  .     اإليدز /                                          املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري
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            صحة املراهقني

                د الكبري من حاالت                                                                                    بيـنما تالحظ اللجنة وجود برنامج إعالمي بشأن تنظيم األسرة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء العد   -   ٥٦٧
                   ً                                                                                 وتعرب عن قلقها أيضاً ألن هذه القضية ما زالت متثل مشكلة للمراهقني وألنه ال يوجد نظام منهجي                   .                احلمـل املـبكر   

                                                                                                                    إلسداء املشورة وتقدمي اخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابية كما ال يتوفر التثقيف بشأن األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي                 
  .      للشباب

                                                     بشأن صحة املراهقني تعزز التعاون بني وكاالت الدولة                                                جنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة                  توصـي الل   -   ٥٦٨
      اإليدز  /                         فريوس نقص املناعة البشري                                                                                  واملنظمات غري احلكومية من أجل إقامة نظام للتثقيف الرمسي وغري الرمسي بشأن             

                                      ة واخلدمات الصحية جلميع املراهقني حىت                                                                          واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وتأمني إمكانية احلصول على املشور        
  .               لو كانوا متزوجني

                          املمارسات التقليدية الضارة

          ً      ً                            إال أن قلقاً شديداً يساورها إزاء استمرار         .                          الذي حيظر ختان اإلناث       ١٠٦-  ٩٨                                 ترحب اللجنة بسن القانون رقم       -   ٥٦٩
                                     البنات ومن بينها الزواج باإلكراه أو                                                                     هـذه املمارسـة إىل جانب عدد من املمارسات اليت تضر بصحة األطفال وال سيما   

                                                                                                                   الـزواج املبكر والرتاعات بسبب املهور وطقوس اإلشراع كتشريط اجللد والطقوس املتعلقة بتدريب الفتيات على ممارسة                
  .            كهنوت الفودو

   لة                                                                                                           وبيـنما تالحـظ اللجنة التدابري املتخذة من أجل مكافحة املمارسات التقليدية الضارة، فإهنا توصي الدو                -   ٥٧٠
  :            الطرف مبا يلي

                              بالتعاون مع شعبة النهوض         ١٩٩٨                     ختان اإلناث يف عام             نت ضد                             ُ          تقيـيم مـا حققته احلملة اليت شُ         ) أ (
                   باملرأة واليونيسيف؛

                                                                                                           تعزيز التدابري القائمة واختاذ تدابري أخرى من بينها صياغة وتنفيذ اتفاقات وبرامج دولية وثنائية مع                 ) ب (
                                                                 ً      ً عماء التقليديني والدينيني لضمان حظر املمارسات التقليدية الضارة حظراً فعلياً؛                             الدول اجملاورة وبالتعاون مع الز

                                                                                                توعـية األسـر، واألسر املمتدة والزعماء التقليديني والدينيني، باستخدام وسائط اإلعالم، باألثر               ) ج (
                       ى رفاه الفتيات وعلى                                                                                                   الضـار خلتان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية الضارة على الصحة النفسية والبدنية وعل             

                 أسرهن يف املستقبل؛

                                                             مساعدة من ميارسون ختان اإلناث ومتكينهم من إجياد مصدر بديل للرزق؛  ) د (

                                                                          مواصلة املناقشات مع كهنة الفودو لضمان محاية املصاحل الفضلى للفتيات بشكل دائم؛    ) ه (

                        باملرأة إىل جانب هيئات                                                                             مواصـلة وتعزيـز تعاوهنا يف هذا الصدد مع اليونيسيف وشعبة النهوض               ) و (
  .    أخرى
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  التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية-٦

                                                                                                             تشـعر اللجـنة بالقلق الخنفاض اإلنفاق العام على التعليم وألن التعليم االبتدائي غري جماين والخنفاض معدالت                  -   ٥٧١
                                    ن إلغاء أو ختفيض الرسوم املدرسية                                                كما تشعر اللجنة بالقلق ألنه، بالرغم م        .                                              االلـتحاق باملدارس، ال سيما بالنسبة للبنات      

                                      ً                                                                                  بالنسبة للبنات ولألطفال احملرومني اقتصادياً، فإن التعليم ال يزال غري جماين وألن العديد من األطفال ال يقدرون على حتمل                 
  .                                                                          تكاليف التعليم الثانوي وبالتايل فإن التعليم اإللزامي اجملاين للجميع غاية مل تدرك

  :               قلق إزاء ما يلي                   كما تشعر اللجنة بال -   ٥٧٢

ّ  التسّرب (                        رسوب واالنقطاع عن املدرسة               ارتفاع نسبة ال  ) أ (    ؛ )    

                   ارتفاع نسبة األمية؛  ) ب ( 

                        ضعف مستوى تأهيل املدرسني؛  ) ج ( 

                                             االرتفاع الكبري لعدد التالميذ بالنسبة لكل مدرس؛  ) د ( 

                                    نقص دور احلضانة واملراكز قبل املدرسية؛    ) ه ( 

  .             ً          املدرسني جنسياً بتالميذهم                      البالغات الواردة عن حترش  ) و ( 

  .                                                                         واللجنة قلقة بسبب نقص املساحات املخصصة للترفيه واللعب واألنشطة املتاحة لألطفال -   ٥٧٣

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٧٤

                                         ً       ً                   ضمان جعل التعليم األساسي على األقل إلزامياً وجمانياً كمسألة ذات أولوية؛  ) أ (

                                                                   لصبيان يف املناطق احلضرية والريفية على فرص متساوية يف التعليم                                       ضـمان حصول مجيع البنات وا       ) ب (
                     دون أية عوائق مالية؛

                                       ضمان حصول املدرسني على تدريب وأجر مالئمني؛  ) ج (

                                                                                                   اختاذ التدابري الالزمة ملنع اعتداء املدرسني على التالميذ وملعاقبتهم على ذلك، مبا يف ذلك التحرش                 ) د (
                                    ، وال سيما من خالل تشجيع تعيني مدرسات؛                       اجلنسي واالستغالل االقتصادي

                                                                                         حتسـني طـرائق الـتدريس والتعلم من أجل خفض معديل الرسوب والتسرب ومن أجل تشجيع                    ) ه (
                                                   األطفال على مواصلة تعليمهم حىت إهناء املرحلة الثانوية؛

        دراسية؛                                                                       اختاذ التدابري املناسبة إلدراج حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج ال  ) و (
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                                                                                               تنفيذ تدابري إضافية وفعالة لتشجيع تعليم األطفال يف سن مبكرة ومواصلة اجلهود لتقليص معدالت              ) ز (
       األمية؛

                                                                                                      مواصـلة وتعزيز التعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومع اليونيسيف وشركاء                ) ح (
  .                        آخرين لتحسني قطاع التعليم

                                                                               االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة إلنشاء مالعب                من   ٣١                 ضـوء املادة          عـلى  و -   ٥٧٥
  .                                           مناسبة والقيام بأنشطة ترفيهية من أجل األطفال

  تدابري احلماية اخلاصة-٧

                 االستغالل االقتصادي

             د األدىن لسن                  املتعلقة باحل     ١٣٨                                             ف على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم                                            ترحـب اللجنة بتصديق الدولة الطر      -   ٥٧٦
                                                                                      املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها يف عام                 ١٨٢         ورقم       ١٩٨٤                  االستخدام يف عام    

                                                   غري أن اللجنة ما تزال قلقة بسبب العدد اهلائل           .                                                                   وباالستراتيجيات اليت مت تنفيذها ملنع استخدام األطفال ومكافحته            ٢٠٠٠
  .                                                         القطاع غري الرمسي ويف املصانع واخلدم يف البيوت وأطفال الشوارع                   من األطفال العاملني يف

                                                                                             بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ برنامج القضاء على استخدام األطفال الذي شرعت يف تنفيذه                            توصي اللجنة    -   ٥٧٧
ٍ                    وبأن تكفل أن ينشئ الربنامج آلياٍت للوصول إىل            ٢٠٠١                                                    وزارة اخلدمـة املدنية والعمل والعمالة منذ عام                    األطفال                                 

  .                                 العاملني يف القطاع غري الرمسي ومحايتهم

                                                                                                   صي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للقضاء على استخدام األطفال وخاصة من خالل معاجلة                 تو و -   ٥٧٨
                                    ً                                                                        األسـباب اجلذرية الستغالل األطفال اقتصادياً عرب اجتثاث الفقر وتوفري فرص احلصول على تعليم جيد إىل جانب                 

                                                                                                     م رصد شامل الستخدام األطفال بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع منظمات اجملتمع املدين واملكلفني                         إنشاء نظا 
  .                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال  -                                                 بإنفاذ القوانني ومفتشي العمل ومنظمة العمل الدولية 

              تعاطي املخدرات

                              بشأن مكافحة املخدرات وبإنشاء     ١٩٩٨     مارس  /   ذار   آ  ١٨    يف    ٠٠٨ /  ٩٨                                         ترحـب اللجـنة باعتماد القانون رقم         -   ٥٧٩
              غري أن القلق     .     ٢٠٠٠                                                 ووضع اخلطة الوطنية ملكافحة املخدرات يف عام             ١٩٩٦                                          اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات يف عام       

  .                                                                                                     ما زال يساور اللجنة إزاء العدد اهلائل من األطفال، وال سيما أطفال الشوارع، الذين يتعاطون املخدرات ويبيعوهنا

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٨٠

ـ   ) أ (                                                                    دقيقة وموضوعية عن استعمال املخدرات مبا يف ذلك التدخني ومحايتهم                  علومات                 زويد األطفال مب     ت
                                                                    من املعلومات اخلاطئة املضرة من خالل فرض قيود شاملة على الدعاية للسجائر؛

            طي املخدرات؛                                                استحداث خدمات لعالج األطفال الذين يقعون ضحايا لتعا  ) ب (



CRC/C/146 
Page 118 

 

                                                                                                   السـعي إىل الـتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومع اليونيسيف واالستعانة هبما إىل جانب هيئات                  ) ج (
  .    أخرى

              أطفال الشوارع

                                                                                                                تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع وإزاء تعرض هؤالء                   -   ٥٨١
                                                                                 ذلك االعتداء اجلنسي واالستغالل االقتصادي وإزاء عدم وجود استراتيجية منهجية                                             األطفـال لشىت أشكال العنف مبا يف      

                                                                                                                  وشـاملة ملعاجلـة هـذه األوضاع ومحاية هؤالء األطفال وإزاء ضآلة تسجيل حاالت ضياع األطفال ومتابعتها من قبل                   
  .      الشرطة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٨٢

                                                                األسباب اجلذرية لوجود هذا العدد الكبري من أطفال الشوارع                                       اسـتراتيجية شاملة ملعاجلة         وضـع   ) أ (
                                                                       بقصد احلد من هذه الظاهرة ومنع وقوعها مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرات األسر؛

                                                                                                  ضمان تزويد أطفال الشوارع بالتغذية الكافية وتوفري املأوى هلم إىل جانب الرعاية الصحية وفرص                ) ب (
  ؛                              التعليم من أجل دعم منوهم الكامل

                                                                                         توفـري احلماية املناسبة ألطفال الشوارع من االعتداء والعنف ومد يد العون هلم حني يقعون ضحية         ) ج (
                ملثل هذه األفعال؛

                                                                                 تيسري تعايف أطفال الشوارع وإعادة دجمهم يف اجملتمع ال سيما عن طريق توطيد الروابط األسرية؛  ) د (

                ها بصورة فعالة؛                                         ضمان تسجيل حاالت ضياع األوالد كما جيب ومتابعت    ) ه (

                                                          تقدمي املساعدة النفسية ألطفال الشوارع عندما يعودون إىل أسرهم؛  ) و (

  .                                                        التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من هيئات منها اليونيسيف  ) ز (

                                       االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء

                               ً            منع ومكافحة استغالل األطفال جنسياً، فإهنا                                              ود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل          جله                          بيـنما تالحـظ اللجنة ا      -   ٥٨٣
  :                تشعر بالقلق إزاء

                                                                           شح البيانات املتوفرة بشأن مدى وأمناط االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء؛  ) أ (

                                                                                           أن التشـريعات القائمة اليت ترمي إىل محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واستغالهلم يف البغاء ليست        ) ب (
   ّ      فّعالة؛        كافية وال
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               أو املساعدة على  /                                   ً                                            أن األطفـال ضـحايا االستغالل اجلنسي غالباً ما ال حيصلون على احلماية الكافية و            ) ج (
  .      التعايف

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٥٨٤

                                                         إعداد دراسة وطنية تتناول مدى انتشار هذه الظاهرة وأمناطها؛  ) أ (

                                              ل ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك االجتار هبم                                                   سـن قـانون ميـنح احلمايـة املالئمة لألطفا           ) ب (
                                         واستغالهلم يف إنتاج املواد اخلليعة ويف البغاء؛

ّ                                     تدريب املسؤولني عن إنفاذ القوانني، واألخصائيني االجتماعيني، واملّدعني العامني على كيفية تلقي              ) ج (                                                         
                                        األطفال وحتمي األطفال الضحايا وحتترم                                                                             الشـكاوى ورصدها والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا بطريقة تراعي ظروف         

          خصوصياهتم؛

                                                                            ً                  إعطـاء األولوية للمساعدة على تعايف الضحايا وضمان حصوهلم على التعليم والتدريب فضالً عن                ) د (
  .                                                                                              خدمات املساعدة النفسية واملشورة، وكفالة عدم إيداع الضحايا الذين تتعذر عودهتم إىل أهاليهم يف املؤسسات

              جتار هبم وخطفهم              بيع األطفال واال

                                                                                                        ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل التجاري والعمل يف عام            -   ٥٨٥
                                                                           غري أن اللجنة قلقة ألن خطة العمل الوطنية ال تشرك اجملتمع املدين بدرجة               .                                        إىل جانـب إنشاء جلان األمن األهلية           ٢٠٠١

                                                                                          كما أهنا قلقة ألن االجتار باألطفال ليس جرمية قائمة بذاهتا مبقتضى القانون رغم استشراء                .        و فعال             َّ           كافية وال تنفَّذ على حن    
  .                                                                                         واللجنة قلقة كذلك النعدام التدابري الرامية إىل مكافحة بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم وإىل محايتهم  .            هذه الظاهرة

  :          طرف مبا يلي                     توصي اللجنة الدولة ال -   ٥٨٦

                              االجتار باألطفال جرمية يف حد ذاهتا؛       اعتبار   ) أ (

                                                                                           حتسـني نظام مجع البيانات حبيث يغطي بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم وضمان استخدام مجيع                 ) ب (
                                                                         البيانات ووضع املؤشرات يف صياغة السياسات والربامج واملشاريع ورصدها وتقييمها؛

                                          حقة اجلناة وإعادة الضحايا إىل وطنهم وإعادة                                                        ضمان تنفيذ برامج فعالة ترمي إىل محاية األطفال ومال          ) ج (
                            تأهيلهم ووضع برامج للوقاية؛

                                                                                                      اختـاذ تدابـري فعالـة لـتعزيز تنفيذ القوانني، مبا يف ذلك قوانني اهلجرة، وتكثيف اجلهود لتوعية                    ) د (
                                                                    اجملتمعات احمللية فيما يتعلق ببيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم ومبالحقة اجلناة؛

                                                                                   على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال واملعاقبة عليه،                      التصـديق       ) ه (
                                                          املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
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                                                                                          مواصلة جهودها لعقد اتفاقات ثنائية ودولية مع البلدان اجملاورة للحيلولة دون بيع األطفال واالجتار   ) و (
  .                                                                            وتسهيل محايتهم وسالمة عودهتم إىل أسرهم، وتنفيذ برامج إعادة اإلدماج لصاحل الضحايا          هبم وخطفهم،

            قضاء األحداث

                                                                                                               يسـاور اللجنة قلق لعدم وجود نظام قضائي خاص باألحداث يتالءم مع أحكام ومبادئ االتفاقية ال سيما فيما                   -   ٥٨٧
  :            يتعلق مبا يلي

                   جمال قضاء األحداث؛               ً                   العدد احملدود جداً من القضاة املؤهلني يف  ) أ (

                                     فترات السجن الطويلة اليت تسبق احملاكمة؛  ) ب (

                                                                عدم توفر بدائل لسجن األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني للقانون؛  ) ج (

                                                 انعدام إمكانية احلصول على املشورة القانونية باجملان؛  ) د (

                            شخاص كبار ويف ظروف بالغة                                                                       كون األشخاص دون سن الثامنة عشرة يسجنون يف أحيان كثرية مع أ               ) ه (
  .     السوء

                                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعاهتا وسياساهتا وميزانياهتا لضمان التنفيذ التام ملعايري قضاء         -   ٥٨٨
    ٤٠         من املادة   )  ب (            من الفقرة ̀  ٦̀    و̀  ٤̀      إىل ̀  ٢̀                    والفقرات الفرعية   ٣٧         من املادة   )  ب (                       األحداث، وال سيما الفقرة 

          ، ومبادئ   )           قواعد بيجني  (       ً                                                                          ية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث                       من االتفاق 
                                       ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث       )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                                              األمـم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        

                                                              ق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، ويف ضوء يوم املناقشة                                                                     اجملردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعل       
                          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة   .                                     بشأن إقامة العدل يف قضايا األحداث       ١٩٩٥                                         العامـة الـذي عقدته اللجنة يف عام         

  :                                 الدولة الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي

                                 إال كحل أخري وألقصر فترة زمنية                                                                       اختـاذ تدابري فورية لضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية              ) أ (
                        ممكنة ويف الظروف املناسبة؛

                                  وضع تدابري بديلة للحرمان من احلرية؛  ) ب ( 

  :                                          ً                  يف احلاالت اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمراً ال سبيل إىل اجتنابه  ) ج (

                                   حتسني إجراءات التوقيف وظروف االحتجاز؛ ̀  ١̀ 

                 عشرة مع البالغني؛                                   ضمان عدم سجن األشخاص دون سن الثامنة  ̀  ٢̀ 

                                ضمان سجن األطفال ألقصر فترة ممكنة؛ ̀  ٣̀ 
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                                                                                           إنشـاء وحـدات خاصة ضمن الشرطة ملعاجلة قضايا األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني                 ) د (
         للقانون؛

                                                                                  ضمان توفر املشورة القانونية وتعيني قضاة خمتصني يف قضايا األحداث يف مجيع الواليات القضائية؛    ) ه (

                           امج إلعادة التأهيل واإلدماج؛      وضع بر  ) و (

                                                                                               مجـع وحتليل املعلومات املتعلقة بالنظام القضائي اخلاص باألحداث بصورة منهجية، والقضايا اليت               ) ز (
                                                                                       ختص األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني للقانون، بغية احلصول على إحصائيات وبيانات موثوقة؛

  .                                           ينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف                                    طلب املساعدة التقنية من عدة جهات من ب  ) ح ( 

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٨

                                                                                                           ترحـب اللجـنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال                 -   ٥٨٩
                                                   وكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات                                                                           واسـتغالهلم يف الـبغاء ويف املـواد اخلليعة، وبتوقيعها على الربوت           

  .    ّ  املسلّحة

                                                                               بالنظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل             رف ط                        توصي اللجنة الدولة ال    -   ٥٩٠
              جب الربوتوكول                                                       كما تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها األويل مبو          .                                    ّ       املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة     

                                                                                                                   االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة وذلك يف الوقت احملدد                 
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٢     أي يف 

  متابعة ونشر التوصيات-٩

                متابعة التوصيات

                           ً     ً      نفيذ التوصيات احلالية تنفيذاً تاماً بعدة                                                                  توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري املالئمة لضمان ت      -   ٥٩١
                                                                                                                      طـرائق من بينها إحالة هذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء والربملان وإىل السلطات اإلقليمية بغرض النظر فيها                  

   .                                        على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات

             نشر التوصيات

                                                        ا الدوري الثاين وردودها اخلطية والتوصيات ذات الصلة                                     ً                      توصـي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإتاحة تقريره        -   ٥٩٢
                                                                                     اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع للجمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب              )                     املالحظـات اخلتامـية    (

                          ، من أجل إثارة النقاش      )                   دون االقتصار عليها   (                                                                  واجلمعـيات املهنية واألطفال، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت            
   .                                       وإشاعة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها
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  التقرير املقبل-١٠

                  ً                                                                ٍ                          تـود اللجـنة، إدراكـاً منها لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي تقاريرها، أن تؤكد على األخذ مبمارسٍة لتقدمي                 -   ٥٩٣
                  من حق األطفال أن      إذ إن  .              من االتفاقية  ٤٤                            ً     ً                                         الـتقارير تكون متوافقة توافقاً تاماً مع القواعد املنصوص عليها يف املادة        

                     ويف هذا الصدد، فإن      .        َّ                                                               ُ                            تـتاح للَّجنة املكلفة بالنظر بانتظام فيما أحرز من تقدم يف إعمال حقوقهم فرصةُ القيام بذلك               
                مساعدة الدولة   إىل                     وكتدبري استثنائي يرمي   .                                                                تقـدمي الـدول األطـراف تقاريرها بانتظام يف الوقت احملدد أمر حاسم    

                                                                                            ا بتقدمي التقارير، ومن مث االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف                                          الطرف على الوفاء بالتزاماهت   
ّ                       إىل تقـدمي تقريـريها الثالـث والرابع يف تقرير موّحد حبلول                                          ، وهو موعد استحقاق تقدمي         ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ١                                          

                                   ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومن                                                                     وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف طلب املساعدة التقنية من ا            .                  تقريـرها الرابع  
                   وتنتظر اللجنة من      ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠         ّ                                       وينبغي أالّ يتجاوز عدد صفحات التقرير املوحد          .          اليونيسيف

ّ                      ّ                                   الدولة الطرف أن تقّدم تقاريرها بعد ذلك كلّ مخس سنوات، وفق ما تنص عليه االتفاقية                   .  

 بوليفيا: املالحظات اخلتامية

     انظر    (    ١٠٢٠    و     ١٠١٩               يف جلستيها    (CRC/C/125/Add.2)                                          نة يف التقرير الدوري الثالث لبوليفيا                   نظـرت اللج   -   ٥٩٤
CRC/C/SR.1019 & 1020(   ١٠٢٥                     ، واعـتمدت يف جلستها      ٢٠٠٥        يـناير   /                 كـانون الـثاين    ٢٥               ، املعقودتـني يف      

(CRC/C/SR.1025) املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨            املعقودة يف ،                         .  

  مقدمة-لف أ

                                                           ُ                                                         ترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أُعد وفقا للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير                 -   ٥٩٥
(CRC/C/15/Add.95)           وترحـب بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها ،                                                             (CRC/C/Q/BOL/3)  وباملعلومات ،              
                                                                                 ع التقدير باحلوار الصريح واملفتوح مع الوفد رفيع املستوى للدولة الطرف، مما                                كما تنوه اللجنة م     .              ُ       اإلضـافية اليت قُدمت   

   .                                              أتاح التوصل إىل فهم أفضل حلالة األطفال يف بوليفيا

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته�باء 

  :                                             ترة اليت يتناوهلا هذا التقرير، ومن بينها ما يلي                                                     ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل الف -   ٥٩٦

  ؛ )    ١٩٩٩       لعام     ٢٠٢٦        القانون    (    ٢٠٠٠      يونيه  /                                       بدء نفاذ قانون األطفال واملراهقني يف حزيران  ) أ (

                                    الذي يقتضي قيام حكومات البلديات       )     ١٩٩٩         لعام       ٢٠٢٨         القانون   (                                   إصدار القانون املتعلق بالبلديات       ) ب ( 
                              املراهقني من أجل إعمال حقوقهم؛                           بإنشاء سلطات حملية لألطفال و

                                                من القانون املدين جلعل سن الرشد هي الثامنة عشرة؛ ٤                            التعديل الذي أدخل على املادة   ) ج (

                                                                         إنشاء وكالة وزارة للشبيبة واألطفال واملسنني تابعة لوزارة التنمية املستدامة؛   ) د (
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  ،                                           عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية                                                                    تنفـيذ بـرنامج، بالتعاون مع الربنامج الدويل للقضاء على               ) ه ( 
                                   للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال؛ 

                                                            على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال              ٢٠٠٢            يناير عام    /                          التصـديق يف كانون الثاين      ) و ( 
                        التبين على املستوى الدويل؛

                                          ذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                                    على اتفاقية مناهضة التع        ١٩٩٩      مايو   /                    التصـديق يف أيـار      ) ز ( 
                                                    على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            ٢٠٠٣       يوليه   /                                                            القاسـية أو الالإنسـانية أو املهيـنة، والتصديق يف متوز          

                       املهاجرين وأفراد أسرهم؛

             املتعلق ببيع                                                              على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل و            ٢٠٠٣       يوليه   /               التصديق يف متوز    ) ح ( 
                            على الربوتوكول االختياري        ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                                                         األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، والتصديق يف كانون األول          

  .                                                        امللحق باالتفاقية واملتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

                           ِّ                 العوامل والصعوبات اليت تعو ق تنفيذ االتفاقية-جيم 

                                         ً                     ِّ                                           وجود عدد من العوامل اليت ال تزال تؤثر سلباً على حالة األطفال وتعوِّق التنفيذ الكامل لالتفاقية،                            تالحظ اللجنة  -   ٥٩٧
                                                                                                                    مـن بينها عدم االستقرار السياسي، والصعوبات والرتاعات القائمة يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي، والفقر اهليكلي،               

   .                             والتفاوت الكبري يف توزيع الدخل

  الرئيسية واالقتراحات والتوصيات دواعي القلق-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                                 ً التوصيات اليت قدمتها اللجنة سابقاً

                      ً                                                                                           إن اللجـنة، إذ حتيط علماً بأن اجلزء األول من التقرير يتضمن إشارة حمددة إىل املالحظات اخلتامية، فهي تعرب                    -   ٥٩٨
                                               بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف       CRC/C/15/Add.95)      انظر   (                                               عـن أسـفها ألن بعض التوصيات اليت قدمتها          

(CRC/C/65/Add.1)               أوضاع األطفال الذين      (  ٢٣                                                                           مل يتم األخذ هبا بقدر كاف، مبا يف ذلك التوصيات الواردة يف الفقرة                     
     قضاء    (  ٣٠            ، ويف الفقرة  )                      ً       ً    استغالل األطفال اقتصادياً وجنسياً      (  ٢٩    و   ٢٨                ، ويف الفقرتني     )                              يعيشـون يف مؤسسـات الرعاية     

   ).     ألحداث ا

َ                  حتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما بوسعها لألخذ بالتوصيات السابقة، اليت مل يؤَخذ هبا إال         -   ٥٩٩                                                                                 
َ                                                                          جزئياً أو مل يؤَخذ هبا البتة، وعلى أن تنظر يف قائمة التوصيات اليت تتضمنها هذه املالحظات اخلتامية         ً      .   
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                 التشريع والتنفيذ

                                                                                        دابري اليت اختذت جلعل التشريعات الوطنية متوافقة مع االتفاقية، كإقرار القانون اخلاص                                       إن اللجنة، إذ ترحب بالت     -   ٦٠٠
                                                                            ً     ً                                           باألطفـال واملـراهقني، تعـرب عن قلقها من أن هذه التشريعات ال تزال غري متوافقة توافقاً تاماً مع االتفاقية يف بعض                      

   .                                           ضع التنفيذ الكامل على صعيد املمارسة الفعلية                                                     كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وضع التشريعات اجلديدة مو  .      اجملاالت

                                                                             ً                                  حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ كل ما يلزم من تدابري جلعل تشريعاهتا متوائمة متاماً مع االتفاقية،                    -   ٦٠١
                                                       ً     ً       ً                                                ولكفالـة تنفـيذ مجيع التشريعات ذات الصلة حبقوق الطفل تنفيذاً فعاالً، واضعةً يف اعتبارها احتياجات التدريب،                 

                                                          كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إدراج حقوق الطفل يف   .                                        لـيات الرصـد، وتوفـري املوارد الكافية      وآ
   .                                       ً الدستور اجلديد الذي جيري النظر فيه حالياً

        التنسيق

                                                                                                                تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء القدرة احملدودة للمؤسسات القائمة، كوكالة الوزارة لشؤون الشبيبة واألطفال                 -   ٦٠٢
   ويف   .                                                                                                           نني، على ضمان اتباع هنج مشترك بني القطاعات ومتكامل يف وضع السياسات املتعلقة باألطفال موضع التنفيذ                   واملس

                                                                                                                     هـذا الصـدد، تعـرب اللجنة عن أسفها ألن اجمللس الوطين املعين باألطفال، الذي ينص عليه القانون اخلاص باألطفال                    
      فرباير  /    ً                                                          علماً بأن إنشاء هذا اجمللس كان من املتوقع أن يتم يف شباط                         وحتيط اللجنة     .      ُ          ، مل ُينشأ بعد       ١٩٩٩                  واملـراهقني لعام    

                                                                             ً                               مبوجـب مرسـوم رئاسي حيدد تركيبته املتعددة القطاعات اليت تضم منظمات اجملتمع املدين، فضالً عن األطفال                      ٢٠٠٥
  .        والشبيبة

                          لك وكالة الوزارة لشؤون                                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز القدرة املؤسسية للمؤسسات القائمة، مبا يف ذ            -   ٦٠٣
                             كما توصي الدولة الطرف مبواصلة   .                                                                                  الشبيبة واألطفال واملسنني، وذلك بطرق من بينها زيادة مواردها البشرية واملالية         

                                                                                                               بـذل جهودهـا الرامـية إىل إنشاء اجمللس الوطين لشؤون األطفال، وإنشاء جمالس حملية يف مجيع مقاطعات القطر                   
                                                                                     ولة الطرف على التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات من بينها منظمة                                  وتشـجع اللجنة الد     .           وبلدياتـه 

   .                                      ، ومعهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال )         اليونيسيف (                    األمم املتحدة للطفولة 

                    هياكل الرصد املستقلة

           يف جمال حقوق   (Defensor del pueblo)                                                                إن اللجنة، إذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي قام به ديوان أمني املظامل  -   ٦٠٤
                                                                                                                     الطفـل، فإهنا تالحظ عدم وجود آلية وطنية مستقلة لديها تفويض حمدد بتلقي شكاوى األطفال، وتقوم بصورة منتظمة                  

   .                                         بتقييم ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

                     وان أمني املظامل، أو                                                                                                توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تقوم إما بتعيني نائب ألمني املظامل، يف قسم يتبع لدي                 -   ٦٠٥
                                                                                                                        تعيني أمني مظامل مستقل لألطفال، على أن تؤمن لـه الدعم بتوفري املوارد البشرية واملالية الكافية لكي يقوم بالرصد                  

    ).     ٢٠٠٢ ( ٢                                    ً                   املستقل والفعال إلعمال حقوق الطفل وفقاً لتعليق اللجنة رقم 
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                                           ن أجل إعمال حقوق الطفل، فإهنا تعرب عن أسفها                                                           واللجـنة، إذ ترحب بإنشاء سلطات حملية معنية باألطفال م        -   ٦٠٦
                                                                                                                ألن هـذه اخلدمـة الالمركزية اليت غرضها محاية حقوق الطفل ال تشمل مجيع األقاليم حىت اآلن، ومل خيصص التمويل                    

   .                               املناسب هلا لكفالة عملها بفعالية

                                 يف مجيع البلديات، على النحو                                                                                  توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية إلنشاء أمانات مظامل           -   ٦٠٧
                                                                                                                    املـتوخى يف قـانون األطفال واملراهقني، وأن تكفل عملها بفعالية، بطرق منها توعية سلطات البلديات بأمهية هذه                  

   .                            اهليئات بالنسبة حلماية األطفال

                  خطة العمل الوطنية

                                  زية، كخطة العمل الوطنية اخلاصة                                                                                   إن اللجـنة، إذ تالحظ وجود العديد من الربامج وخطط العمل الوطنية املتوا             -   ٦٠٨
                                                                                                                  باألطفـال واملـراهقني املعرضني للمخاطر، ومشروع محاية حقوق األطفال واملراهقني، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم قيام                 
                                                                                                                      الدولة الطرف حىت اآلن بوضع خطة عمل وطنية جديدة لألطفال عقب انتهاء خطة العمل العشرية اخلاصة باملرأة والطفل                  

) ٢٠٠٢-    ١٩٩٢     .(    

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة لألطفال وأن تكفل ارتكازها على احلقوق                 -   ٦٠٩
       ، اليت   "                عامل صاحل لألطفال   "                                                                                            وجتسـديها للتنوع الثقايف وتناوهلا مجيع جماالت االتفاقية ومراعاهتا حلصيلة الوثيقة املعنونة             

                      وينبغي للدولة الطرف     .     ٢٠٠٢                                         ية املتعلقة باألطفال اليت عقدت يف عام                                                     اعـتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائ      
    كما   .                                                                                                 ختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ اخلطة وتأمني فعالية عمل اهليئة اليت سوف تكلف بالتعزيز والتنسيق والرصد 

   ً      ً        ً    يذاً منسقاً ومتكامالً،                                                                                                 ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ خمتلف الربامج وخطط العمل الوطنية اخلاصة باألطفال تنف             
   .                                      وأن ختصص املوارد الكافية من أجل تنفيذها

            مجع البيانات

                                                                                                               عـلى الـرغم من بعض التحسينات يف نظام مجع البيانات، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء عدم كفاية آليات مجع                 -   ٦١٠
          وعلى وجه    .                          ى هذه البيانات وحتليلها                                                                                     البـيانات اإلحصـائية املفصلة بشأن األطفال واملراهقني وإضفاء الطابع املنهجي عل           

                                                                                                                    اخلصـوص، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات عن التعليم وعن األطفال املعوقني واألطفال الذين حيتاجون إىل                  
   .                               محاية خاصة وأطفال السكان األصليني

                يف اجلمع الشامل                                                                                             توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل وضع نظام يستخدم                -   ٦١١
                                                                   وينبغي أن تشمل هذه البيانات مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة، على أن   .                                     للبيانات املقارنة واملفصلة عن االتفاقية

ّ                                                                 ُتفّصـل حبسـب نوع اجلنس وفئات األطفال الذين حيتاجون حلماية خاصة                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع    . ُ  
      وتشجع   .                                                                          تقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية ولتقييم تأثري السياسات املتعلقة باألطفال                                             مؤشرات للرصد والتقييم الفعالني لل    

  .      َ                                                                                             الدولةَ الطرف على التماس املساعدة التقنية يف هذا اجملال من اليونيسيف ومعهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال
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                   ختصيص املوارد لألطفال

                                                             رصودة لألطفال، مبا يف ذلك السياسات العامة حلماية حقوقهم،                                                        تالحـظ اللجـنة بقلق أن خمصصات امليزانية امل         -   ٦١٢
                    ً َ  َّ                               ومن دواعي القلق أيضاً َتَدّني معدل تنفيذ امليزانيات          .                                                                واخلدمات العامة والتعليم، غري كافية إلعمال حقوق مجيع األطفال        

  .               يف اجملال االجتماعي

                                    زيادة ملحوظة يف نسبة امليزانية املخصصة                                                              توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل حتقيق     -   ٦١٣
                                                      ، بطرق منها التعاون الدويل، مع إيالء اهتمام خاص          "                           أقصى حدود مواردها املتاحة    "    إىل                           إلعمـال حقـوق األطفال      

                                                                   وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون التعاون الدويل بأشكاله            .                                           ً       لألطفال الذين ينتمون إىل فئات حمرومة اقتصادياً      
    .   ً                                                   عماً للخطط الوطنية الرامية إىل وضع االتفاقية موضع التنفيذ          املختلفة دا

                      التدريب ونشر االتفاقية

                                                                   ّ                                                إن اللجنة، إذ ترحب بترمجة االتفاقية إىل لغات األمياراء والكتشوا والغوراينّ، وبإصدار نسخة عامة من االتفاقية،                 -   ٦١٤
                                          ِ                 يني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، ومن ِقبل عامة                                                                            فإهنـا ال تزال قلقة إزاء تدين الوعي باالتفاقية يف أوساط املهن           

   .                              اجلمهور، وال سيما األطفال أنفسهم

  :                                          تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -   ٦١٥

                                                                                                       اختـاذ تدابـري فعالة لنشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية وتنفيذها بني األطفال واآلباء واجملتمع املدين                 ) أ ( 
                  حلكومة ومستوياهتا؛               وكافة قطاعات ا

                                                                                               إعداد برامج تدريب منهجية ومستمرة عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، لفائدة مجيع                 ) ب ( 
                                                            كالقضاة، واحملامني، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الدولة،        (                                                   األشـخاص الذيـن يعملون مع األطفال ومن أجلهم          
                                                          يف القطاع االجتماعي، والعاملني يف اجملال الصحي، وال سيما                                                          وموظفـي احلكومـات احمللية، واملدرسني، والعاملني        

   ؛  )             األطفال أنفسهم

                                                                                               السـعي إىل احلصـول عـلى املساعدة الدولية من اليونيسيف، ومعهد البلدان األمريكية لشؤون                 ) ج ( 
  .                                                           األطفال، واملنظمات غري احلكومية الدولية، واملنظمات الدولية األخرى

  تعريف الطفل-٢

ـ   -   ٦١٦                                                                              ً                          نة، إذ ترحب بالتخلي عن استخدام املعيار البيولوجي لتحديد سن البلوغ والرشد، متشياً مع توصياهتا                         إن اللج
                                                                      ، فإهنا تشعر بالقلق إزاء السن القانونية الدنيا للزواج، وإزاء االختالف يف   )  ١٦             ، الفقـرة    (CRC/C/15/Add.95           السـابقة   

   .                 بالنسبة للذكور    ً عاماً  )   ١٦ (    ً                عاماً بالنسبة لإلناث و  )   ١٤ (                 حتديد هذه السن ب  

  .                                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف برفع السن الدنيا للزواج، على أن تكون متساوية بالنسبة للذكور واإلناث                -   ٦١٧
   .                                                                             كما تنصح الدولة الطرف بالقيام حبمالت توعية وغري ذلك من التدابري ملنع الزواج املبكر
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  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                                                                غ قلقها إزاء التباين امللحوظ يف إعمال الدولة الطرف للحقوق الواردة يف االتفاقية، ويتجلى                                   تعرب اللجنة عن بال    -   ٦١٨
                                                                                                                ذلك يف جمموعة من املؤشرات االجتماعية، مثل االلتحاق باملدارس وإكمال التعليم، ومعدالت وفيات األطفال، وتسجيل               

                                                ، والفتيات، واألطفال املعوقني الذين يعيشون يف مناطق                                                                   املواليد، اليت تشري إىل استمرار التمييز ضد أطفال السكان األصليني        
   .      ريفية

                                                                                           من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها للقضاء على مجيع أشكال               ٢               يف ضوء املادة     -   ٦١٩
      ون يف                                                                                                           التميـيز، حبكـم الواقع، ضد أطفال السكان األصليني، واألطفال املعوقني، والفتيات، واألطفال الذين يعيش              

   .            مناطق ريفية

                  مصاحل الطفل الفضلى

     من  ٣                                                                                                    تالحـظ اللجـنة أن قانون األطفال واملراهقني ينص على أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، الوارد يف املادة             -   ٦٢٠
    بدأ                                                  غري أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إيالء هذا امل          .                                                                          االتفاقـية، يـوىل االعتـبار الرئيسي يف مجيع التدابري املتعلقة باألطفال           

   .                                                                      االهتمام املناسب يف التشريعات والسياسات الوطنية، ولتدين وعي اجلمهور بأمهيته

                                                                                     ً                        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري للتوعية مبعىن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وتطبيقه عملياً، ولكفالة                -   ٦٢١
  .         اإلدارية                                                  من االتفاقية على النحو الواجب يف تشريعاهتا وتدابريها ٣             مراعاة املادة 

                  احترام آراء الطفل

                                                                                                                  ترحـب اللجـنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعزيز وإعمال حق الطفل يف إبداء رأيه واملشاركة                     -   ٦٢٢
                                                                                    غري أهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار السلوكيات التقليدية يف الدولة الطرف واليت               .                                       بفعالية على خمتلف املستويات يف اجملتمع     

                                           وتالحظ اللجنة بقلق حمدودية الفرص املتاحة        .                                                                ن أمور أخرى، إىل تقييد حق الطفل يف املشاركة وإبداء الرأي                   تؤدي، ضم 
                                                                                                                        لألطفـال للمشـاركة وإبداء الرأي يف إجراءات اختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم، وال سيما يف إطار املدارس واجملتمعات                   

   .      احمللية

  :                             صي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي                 من االتفاقية، تو  ١٢            يف ضوء املادة  -   ٦٢٣

                                                                                                   أن تعـزز جهودها الرامية إىل التشجيع على احترام آراء األطفال، وال سيما الفتيات، يف األسرة                  ) أ ( 
                                                                         ويف املدارس واملؤسسات األخرى، وأن تيسر مشاركتهم يف مجيع املسائل اليت تؤثر عليهم؛

                                              ي هبدف تغيري السلوكيات التقليدية اليت تقيد                                                           أن تعـزز تنظيم احلمالت الوطنية لرفع مستوى الوع          ) ب ( 
                     حق األطفال يف املشاركة؛
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                                                                                                  أن تواصل تعزيز مشاركة األطفال يف اجملالس واحملافل املعنية باألطفال ويف برملانات األطفال وما إىل                 ) ج ( 
     ذلك؛

          هذه اآلراء                                                                                      أن تستعرض بصورة منتظمة مدى أخذ آراء األطفال يف االعتبار، مبا يف ذلك مدى تأثري                ) د ( 
  .                            يف السياسات والربامج ذات الصلة

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

              تسجيل املواليد

                                                                                                              إن اللجنة، إذ تنوه مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل ضمان تسجيل مجيع الوالدات وإصدار شهادات                   -   ٦٢٤
    كما   .                                           الدولة الطرف ليس لديهم شهادات ميالد                                                 ً     ً                        ميالد جلميع األطفال، فإهنا تشعر بقلق من أن عدداً كبرياً من األطفال يف            

  .                                                                            تالحظ اللجنة بقلق النسبة الكبرية من أطفال السكان األصليني غري املسجلني يف السجل املدين

                                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل ضمان تسجيل األطفال عند والدهتم، وأن تعمل،                 -   ٦٢٥
     ً                                   ُ                                              ووفقاً للقانون، على تسجيل األطفال الذين مل ُيسجلوا عند الوالدة، مع إيالء اهتمام                                           مـن خالل اختاذ تدابري خاصة       

                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                            ً            خاص ألطفال السكان األصليني، مبا يف ذلك من خالل إتاحة التسجيل جماناً           
  .     قوقهم          ً                                                  ً     ً  تبذل جهوداً لزيادة الوعي بأمهية تسجيل املواليد لكي يتمتعوا متتعاً كامالً حب

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

   .                                                                                            تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد عن حاالت استخدام رجال الشرطة العنف ضد األطفال يف الدولة الطرف -   ٦٢٦

         كما توصي   .                  ل العنف يف املؤسسات                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري ملنع واستئصال مجيع أشكا   -   ٦٢٧
                                                          ُ                                                          الدولـة الطرف بأن تكفل إجراء التحقيقات الواجبة يف احلاالت اليت ُيزعم أن رجال الشرطة استخدموا فيها العنف                  

  .                                        ضد األطفال، ومقاضاة املسؤولني عن تلك اجلرائم

                العقوبة البدنية

َ                                   البدنية يف اُألَسر واملدارس ومؤسسات أخرى، على                                                                       تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء االستخدام الشائع للعقوبة           -   ٦٢٨  ُ            
  .                                         الرغم من حظرها مبوجب قانون األطفال واملراهقني

                                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة، من بينها محالت التوعية العامة، للتشجيع على ممارسة               -   ٦٢٩
                                                    بديل للعقاب البدين على مجيع مستويات اجملتمع، وأن                                                                        أشكال التأديب اإلجيابية غري العنيفة والقائمة على املشاركة، ك        
  .                                                        تضع القانون الذي حيظر العقوبة البدنية موضع التنفيذ الفعال
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َ                      البيئة األ س رية والرعاية البديلة-٥  ُ           

                                األطفال احملرومون من بيئتهم األسرية

                             م ويعيشون يف مؤسسات للرعاية يف                                                                       تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال املنفصلني عن والديه     -   ٦٣٠
َ                                     الدولـة الطرف، وذلك على الرغم من اعتزام الدولة الطرف التقليل من عدد األطفال الذين يوَدعون يف هذه املؤسسات                                                                                                      .  

   .                                                                                      كما تالحظ اللجنة بقلق قيام الوالدين يف بعض احلاالت بإيداع أطفاهلم يف املؤسسات ألسباب اقتصادية

                                                                                       الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة للتقليل من حاالت إيداع األطفال يف املؤسسات، وذلك                                  توصي اللجنة الدولة   -   ٦٣١
                                                                                                        مـن خالل بذل جهود حمددة األهداف إلعادة األطفال إىل والديهم، ومن خالل تعزيز ومساندة نظام كفالة األطفال           

                          حلاالت إيداع األطفال يف                                                      وينبغي للدولة الطرف أن تكفل املراجعة الدورية        .                              ً         وتبنـيهم، عـندما يكون ذلك مالئماً      
  .       املؤسسات

                                     األطفال املودعون مع أحد األبوين يف السجن

                                                                                                                 تكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء وضع األطفال الذين يعيشون داخل السجون مع أحد الوالدين، وإزاء األحوال                -   ٦٣٢
   .  ني                                                                    املعيشية هلؤالء األطفال وكيفية ترتيب رعايتهم يف حالة فصلهم عن الوالد السج

                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحة بشأن إيداع األطفال يف السجن مع أحد         -   ٦٣٣
                                مثل سن الطفل، ومدة العقوبة،      (                      ُ                                                              الوالديـن، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها أن هذا اإلجراء حيقق مصلحة الطفل الفضلى               

                                                           ، وبكفالة أن تكون األوضاع املعيشية داخل السجون مالئمة          )                                                     واالتصـال بالعامل اخلارجي، والتنقل من السجن وإليه       
                                                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجياد وتنفيذ الرعاية البديلة          .                من االتفاقية    ٢٧                ً                         لـنمو الطفل، وفقاً ملا تقتضيه املادة        

َ  َّ                                                                           املناسـبة لألطفـال الذين ُيَرحَّلون من السجن، على أن جيري اإلشراف بانتظام على هذه الرعاية و                                متكني الطفل من                        ُ 
   .                                                 اإلبقاء على عالقات شخصية مع والده الذي بقي يف السجن

      التبين

                            غري أهنا تشعر بالقلق إزاء       .                                                                                      ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز محاية حقوق األطفال املتبنني            -   ٦٣٤
                                                     وب فيه أكثر من التبين على املستوى الدويل، وإزاء                                                                ً                حمدوديـة الفهم والقبول يف الدولة الطرف بأن تبين األطفال حملياً مرغ           

                                                                                                                         االفـتقار إىل اآللـيات الالزمة لتحديد األشخاص الذين حيتمل أن يصبحوا آباء بالتبين، وعدم توفر آليات ملتابعة ورصد                   
         وث حاالت                                                    كما يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار حد         .                                                            أوضـاع األطفال املتبنني واألطفال الذين تكفلهم أسر بديلة        

   .                       التبين بصورة غري قانونية

  .                                                                                            ً                  توصـي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة شاملة يف جمال التبين، وزيادة الوعي بأمهية التبين حملياً                 -   ٦٣٥
                                                                           من االتفاقية، ينبغي اعتبار التبين يف بلد آخر وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا      )  ب (  ٢١                                  وعـلى حنو ما تنص عليه املادة        

                                                             وينبغي وضع آليات فعالة ملراجعة حاالت تبين األطفال ورصدها           .                   أو حاضنة يف وطنه                   أسـرة متبنية         جـود            تعـذر و  
                                                                                                            وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل منع عمليات التبين غري القانونية، وكفالة أن                  .            ومتابعـتها 
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                              من االتفاقية ومع اتفاقية       ٢١                               والدويل متوافقة مع املادة                                                                 تكون تشريعاهتا وممارساهتا بشأن التبين على الصعيدين الوطين       
                                                                                 وينبغي تزويد السلطات املركزية باملوارد الكافية لتنظيم ورصد أنشطة وكاالت التبين الدويل   .                      الهـاي عـلى التوايل    
   .                       العاملة يف الدولة الطرف

                                  اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة والعنف

        وهي، إذ   .                                                                   لقلق إزاء مدى اإلساءة إىل األطفال واستخدام العنف ضدهم داخل األسرة                                    ال تزال اللجنة تشعر ببالغ ا      -   ٦٣٦
                                                                                                                        تـنوه بتضـمني قانون األطفال واملراهقني تدابري جديدة للحماية القانونية، تعرب عن أسفها لعدم وجود سياسة وطنية                   

   .                         واضحة ملكافحة هذه الظواهر

                                                       الية الرامية إىل معاجلة مشكلة العنف األسري واإلساءة                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها احل         -   ٦٣٧
   :                              إىل األطفال، وذلك من خالل ما يلي

                                                                         أن تكفل التنفيذ الفعال لألحكام ذات الصلة الواردة يف قانون األطفال واملراهقني؛  ) أ ( 

         برامج                                                                                             أن تقـوم حبمالت تثقيف عامة للتوعية بالعواقب الوخيمة لسوء معاملة األطفال، وأن تنظم               ) ب ( 
                                                                                                                  وقائـية، مبا يف ذلك برامج للنهوض باألسرة، هتدف إىل التشجيع على اعتماد أشكال لتأديب األطفال تكون إجيابية                  

            وغري عنيفة؛ 

                                                                                            أن تكفـل حصـول مجـيع ضـحايا العـنف عـلى النصح واإلرشاد، ومساعدهتم على التعايف                    ) ج ( 
                وإعادة االندماج؛

  .                                        ذين وقعوا ضحايا إلساءة املعاملة داخل األسرة                            توفري احلماية املالئمة لألطفال ال  ) د ( 

  خدمات الصحة والرعاية األساسيتني-٦

               األطفال املعوقون

            واستمرار                                                                                                       تعـرب اللجـنة عن أسفها إزاء االفتقار لبيانات رمسية حول عدد األطفال املعوقني يف الدولة الطرف                 -   ٦٣٨
                                                       لق عدم توفر املساعدة العامة والتعليم اخلاص لألطفال                     كما تالحظ بق    .                                                هـؤالء األطفـال يف مواجهة شىت أشكال التمييز        

       ً     ً                                                                                                أن عدداً كبرياً من األطفال املعوقني ال حيصلون على أي شكل من أشكال التعليم املدرسي، ال سيما يف املناطق                             املعوقني؛ و 
  .                       ً                                   الريفية؛ واالفتقار عموماً إىل سياسة إلدماج هؤالء األطفال يف اجملتمع

  :                                                          الطرف باختاذ كل ما يلزم من التدابري الضرورية من أجل ما يلي                  توصي اللجنة الدولة -   ٦٣٩

                                                                                                    معاجلة مجيع مسائل التمييز، مبا يف ذلك التمييز االجتماعي والتمييز ضد األطفال املعوقني يف املناطق                 ) أ ( 
         الريفية؛

                                          مجع بيانات إحصائية دقيقة عن األطفال املعوقني؛  ) ب ( 
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ّ                             تكافؤ الفرص ومراعاة القواعد املوّحدة بشأن حتقيق تكافؤ                                              كفالـة ورصـد تنفيذ قانون وسياسة        ) ج (                                  
               الفرص للمعوقني؛

                                                                                                  توفـري فرص تعليمية متكافئة لألطفال املعوقني، بطرق منها توفري الدعم الالزم للمعلمني وتدريبهم                ) د ( 
  .                                        على تعليم األطفال املعوقني يف املدارس العادية

                              خدمات الصحة والرعاية األساسيتني

                                                                                                    اللجنة بتحسني نطاق تغطية خدمات الرعاية األولية، مبا يف ذلك مشروع التأمني الصحي األساسي الذي                     ترحب   -   ٦٤٠
                                                      غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم استفادة مجيع           .                                                                 يوفـر الرعاية الصحية اجملانية لألمهات ولألطفال حىت سن اخلامسة         

                                                               وال تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق ألن الرعاية الصحية بعد            .                                                          األطفال من هذا املشروع، وال سيما أطفال السكان األصليني        
  .                                                                                                         الـوالدة ال تزال غري وافية، وأن معدالت الوفيات وغريها من املؤشرات الصحية سيئة بصورة ملحوظة يف املناطق الريفية   

                  ن اخنفاضها بصورة                                                                                                      كمـا يساورها القلق إزاء استمرار ارتفاع معدالت وفيات األطفال فوق املتوسط اإلقليمي بالرغم م              
                                                                                                              وباإلضـافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية بني األطفال يف الدولة                    .         مـلحوظة 

                                                                        واللجنة، إذ تنوه باالخنفاض النسيب يف معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة             .                                            الطرف، واالستخدام احملدود للرضاعة الطبيعية    
   .                                                      ً       ً              لة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع هذا املعدل ارتفاعاً ملحوظاً يف اآلونة األخرية            اإليدز يف الدو /      البشري

                                                                                                          توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني حالة األطفال الصحية يف الدولة                  -   ٦٤١
          كما توصي    .                      يف املناطق الريفية                                                                                    الطرف وحصوهلم على اخلدمات الصحية اجليدة يف كل بقعة من بقاع البلد، ال سيما             

             وباإلضافة إىل    .       َ                                                                                         الدولـةَ الطرف بأن تتخذ تدابري تكفل استفادة مجيع األطفال من مشروع التأمني الصحي األساسي              
                                                                                                                   ذلـك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تشجيع األمهات على االعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غريها لفترة ستة                  

                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                           َّ               فة وجبات غذائية مالئمة للرضَّع بعد ذلك                                      شـهور بعـد الـوالدة، مث إضا       
  .     اإليدز /           ّ                                              تستكمل وتنفّذ مشروع القانون املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

            صحة املراهقني

      جلنسي،                                                                                                        يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات، وحاالت العدوى املنقولة بواسطة االتصال ا               -   ٦٤٢
  .                                                    كما يساورها قلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي الكحول والتبغ  .                                            واالفتقار إىل برامج حول الصحة اجلنسية واإلجنابية

                                                                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة لصحة املراهقني، آخذة يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم                 -   ٦٤٣
                                                             لة الطرف على زيادة تثقيف املراهقني يف جمال الصحة اجلنسية                                             وعلى وجه اخلصوص، حتث اللجنة الدو        ).     ٢٠٠٣ ( ٤

                                                                                                          واإلجنابـية، ال سـيما يف املدارس، هبدف خفض حاالت اإلصابة بالعدوى املنقولة بواسطة االتصال اجلنسي وخفض                 
                                                                                                                نسـبة احلمـل لدى املراهقات، وتزويد املراهقات احلوامل باملساعدة الضرورية ومتكينهن من احلصول على الرعاية               

                                                                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل معاجلة             .                                     الصـحية وتثقـيفهن يف اجملال الصحي      
  .                                        مشكلة تعاطي الكحول والتبغ يف أوساط األطفال
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                                                         الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل؛ ومستوى املعيشة

                                                                     يا الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر اليت تشمل خطة عمل وطنية                                                            إن اللجنة، إذ ترحب بصياغة استراتيجية بوليف       -   ٦٤٤
   .                                                                               ، تالحظ بقلق استمرار نسبة الفقر العالية يف الدولة الطرف، ال سيما يف املناطق الريفية    ٢٠١٥       حىت عام 

      وطنية                                                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابري اليت تكفل استمرار تنفيذ االستراتيجية ال                 -   ٦٤٥
                                                                ً                                                للتخفـيف مـن حدة الفقر، وأن تستهدف هبا املناطق واجلماعات األكثر حرماناً وحترص على تلبية مجيع احتياجات                  

                                                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس التعاون الدويل واملساعدة      .                                          الطفـل ومحاية حقوقه على النحو الواجب      
  .                               الدولية كلما دعت الضرورة إىل ذلك

 نشطة الترفيهية والثقافية التعليم واأل-٧

                                           التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

                                            ً                                                                       إن اللجنة، إذ ترحب باإلصالحات اليت خضع هلا مؤخراً النظام التعليمي وزيادة مشولية التعليم االبتدائي والثانوي                 -   ٦٤٦
                                   الت االلتحاق باملدارس، ال سيما بني                                                                                         عـلى حد سواء يف السنوات األخرية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء استمرار تدين معد              

                                                                                                                           الفتيات وأطفال السكان األصليني؛ وإزاء التباين امللحوظ يف مشولية التعليم وجودته بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛                
  ن                                                                                                                  وارتفاع معدالت التسرب؛ واستمرار ارتفاع معدالت األمية، ال سيما يف صفوف أطفال املناطق الريفية وأطفال السكا               

                      كما أن عدم إمكانية      .                                                                              كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدين نسبة االلتحاق بالتعليم قبل املدرسي             .                   األصـليني والفتيات  
  .                                                                     ً استفادة األحداث اجلاحنني من الربامج التعليمية واملهنية مسألة تثري القلق أيضاً

  :                                   تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي -   ٦٤٧

                                                                 ية لضمان توفري تعليم جماين يف مجيع مستويات التعليم االبتدائي والثانوي؛                 تأمني األموال الكاف  ) أ ( 

                                                                    تعزيز اجلهود لسد الفجوات يف مشولية التعليم ويف نوعيته يف مجيع أحناء البلد؛  ) ب ( 

                                                                                       تعزيز اجلهود الرامية إىل إزالة التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم، مع إيالء اهتمام خاص للنهوض   ) ج ( 
                            م الفتيات يف املناطق الريفية؛     بتعلي

                                                                                                العمـل على حتديد األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع معدل التسرب يف املدارس، ال سيما يف املناطق                   ) د ( 
                                       الريفية، واختاذ خطوات للتصدي هلذا الوضع؛

                                                                                 تعزيز الربامج التعليمية واملهنية لصاحل األطفال الذين مل يتلقوا التعليم املدرسي العادي؛    ) ه ( 

                                                                                                 احلـرص عـلى أن يسـتفيد األحـداث اجلاحنون من الربامج التعليمية واملهنية املناسبة يف مراكز                   ) و ( 
         االحتجاز؛

                                                                       كفالة إمكانية الوصول إىل برامج التعليم قبل املدرسي مبساعدة اجملتمعات احمللية؛  ) ز ( 
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              ريس والتعليم؛                                                             اختاذ خطوات لتوفري التدريب املناسب للمعلمني وحتسني مستوى طرائق التد  ) ح ( 

  .                                   بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم    ١٩٦٠                                  التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام   ) ط ( 

              أهداف التعليم

  .                                                                       تالحظ اللجنة عدم وجود خطة وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف -   ٦٤٨

                                      جمال حقوق اإلنسان، ومراعاة تعليق                                                                            توصـي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطة وطنية للتثقيف يف           -   ٦٤٩
  .             أهداف التعليم     بشأن   )     ٢٠٠١ ( ١                 اللجنة العام رقم 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

               األطفال الالجئون

                                                                                                              تالحـظ اللجـنة بقلـق افتقار نظام حتديد مركز الالجئ إىل إجراءات حمددة لتوفري الرعاية اخلاصة واملساعدة                   -   ٦٥٠
   .                                        ر غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن والديهم                         ُ َّ لألطفال، ال سيما األطفال القُصَّ

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آلية لتحديد مركز الالجئ تكون شاملة وتعمل على أكمل وجه، وأن   -   ٦٥١
                                                                                                                  تكفـل االحترام الكامل ملبدأ عدم اإلعادة القسرية؛ وتوصيها، على وجه اخلصوص، بأن تأخذ بإجراءات حمددة فيما                 

  .                ُ َّ                                       عاملة األطفال القُصَّر غري املصحوبني واألطفال املنفصلني عن والديهم       يتعلق مب

                 االستغالل االقتصادي

                                                                                        بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال تشغيل األطفال، بطرق من                                      إن اللجـنة، إذ ترحب       -   ٦٥٢
                        ، فإهنا تعرب عن بالغ                                    وضعته منظمة العمل الدولية                                                     الربنامج الدويل للقضاء على تشغيل األطفال، الذي                            بيـنها التعاون مع     

ّ                                                                                                     قلقهـا إزاء َتفَّشي ظاهرة تشغيل األطفال يف الدولة الطرف واالفتقار إىل سياسات عامة تقوم على احلقوق حلماية حقوق               َ  َ           
            دمة املرتلية                                                                                ويساور اللجنة القلق، بصفة خاصة، إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني يف اخل             .                              األطفـال واملـراهقني العاملني    

                                                                                                                   والذيـن يتعرضـون لالعـتداء، وإزاء حالة األطفال العاملني يف املناجم ومزارع قصب السكر وغري ذلك من األوضاع                   
  .     اخلطرية

                 وتوصيها، يف هذا     .                                                                                         حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة تشغيل األطفال               -   ٦٥٣
                                                              ً           ياغة استراتيجية وخطة عمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، فضالً                                                   الصدد، بأن تقوم، بطريقة تشاركية، بص     

                                                                                  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دوائر تفتيش العمل بغية كفالة تنفيذ              .                                    عـن محايـة حقوق األطفال العاملني      
                   منة عشرة يف األعمال                                    ً     ً                                                        القوانـني اخلاصة بتشغيل األطفال تنفيذاً فعاالً، مبا يف ذلك حظر استخدام أطفال دون سن الثا               

                                                                                        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية لألطفال العاملني يف مزارع قصب السكر               .                      الضـارة أو اخلطـرة    
                                                                                                                  وصناعة التعدين واألطفال العاملني يف اخلدمة املرتلية، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق الفتيات، وعلى مواصلة التماس                

  .                                                                 امج الدويل للقضاء على تشغيل األطفال، الذي وضعته منظمة العمل الدولية    الربن                       املساعدة يف هذا الصدد من 
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                   تعاطي مواد اإلدمان 

  .                                                                                   تالحظ اللجنة بقلق تزايد عدد األطفال الذين يتعاطون املخدرات ومواد اإلدمان يف الدولة الطرف -   ٦٥٤

   :                                توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٦٥٥

                                                             من أجل محاية األطفال واملراهقني من خماطر املخدرات ومواد                                           وضـع خطة عمل تقوم على احلقوق        ) أ ( 
                                              اإلدمان، وإشراك األطفال يف صياغة اخلطة وتنفيذها؛ 

                                                                           تزويد األطفال مبعلومات دقيقة وموضوعية عن العواقب الوخيمة لتعاطي مواد اإلدمان؛  ) ب ( 

                      هم ضحايا وليس كمجرمني؛                                                          ضمان معاملة األطفال الذين يتعاطون املخدرات ومواد اإلدمان بوصف  ) ج ( 

                                                                توفري خدمات التعايف وإعادة اإلدماج لألطفال ضحايا تعاطي مواد اإلدمان؛  ) د ( 

                 والتماس املساعدة    )          اليونيسيف (                                                                     الـتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة               ) ه ( 
  .     منهما

                                االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم 

                                                                                         قلـق إزاء مـدى االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم هلذا الغرض أو ألغراض أخرى،                                 يسـاور اللجـنة    -   ٦٥٦
  .                                                                      ال سيما االستغالل االقتصادي، وإزاء االفتقار إىل برامج فعالة ملعاجلة هذه املشكلة

         ة الطرف                                                                             وغريمها من املواد ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدول             ٣٥    و   ٣٤                يف ضوء املادتني     -   ٦٥٧
  :      مبا يلي

                                                                                             إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب وطبيعة ومدى االجتار باألطفال ألغراض شىت، ومنها استغالهلم               ) أ ( 
      ً             جنسياً ألغراض جتارية؛

                                                                     استكمال خطط تعديل قانون العقوبات من أجل جترمي استغالل األطفال واالجتار هبم؛  ) ب ( 

ُ                 تعزيز التدابري واعتماد ُنُهج متعددة ال       ) ج (                                                          تخصصات ومتعددة القطاعات ملنع ومكافحة االجتار باألطفال                             ُ 
                        ً  واملراهقني واستغالهلم جنسياً؛ 

                                    تنظيم محالت توعية، ال سيما لصاحل اآلباء؛  ) د ( 

َ                                                      ً                 ضـمان أن يعاَمل األطفال املتاَجر هبم الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي معاملة الضحايا دائماً،                   ) ه (                َ           
               ومقاضاة اجلناة؛
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           أو املتاجر   /                                                                            امج مناسبة ملساعدة وإعادة إدماج األطفال الذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي و                  توفري بر   ) و ( 
     ً                                                                                         ً        وفقـاً لإلعالن ومنهاج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمترين العامليني ملناهضة استغالل األطفال جنسياً           هبـم، 

  ؛    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦                           ألغراض جتارية، املعقودين عامي 

                                                                            بروتوكول األمم املتحدة اخلاص مبنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،                        التصديق على     ) ز ( 
ّ                                                                               وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وقد وقعت                                                       

  ؛    ٢٠٠٠      ديسمرب  /                              عليه الدولة الطرف يف كانون األول

                                                                            ظمات غري احلكومية املهتمة هبذه القضايا والتماس املساعدة التقنية من عدة جهات                        الـتعاون مع املن     ) ح ( 
   ).         اليونيسيف (                                                                       من بينها معهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

              أطفال الشوارع

  .                                                                تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة عدد أطفال الشوارع يف الدولة الطرف -   ٦٥٨

                                                                                                 وصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل تقدمي املساعدة ألطفال الشوارع، مبا يف ذلك         ت -   ٦٥٩
                                                                                                                  الـرعاية الصـحية؛ وخدمات إعادة اإلدماج لألطفال الذين يتعرضون لإليذاء البدين أو اجلنسي أو استعمال املواد                 

    كما   .                                           ريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية                                                                      املخـدرة؛ وخدمات املصاحلة مع األسر؛ والتعليم، مبا يف ذلك التد          
                                                                                                                 توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بالتعاون وتنسيق جهودها مع اجملتمع املدين، وأن جتري دراسة حول طبيعة ومدى                   

                                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من عدة جهات من بينها منظمة األمم املتحدة                  .       املشكلة
   ).         اليونيسيف (        للطفولة 

                  إدارة قضاء األحداث

                              غري أهنا تشعر بالقلق من أن        .                                                                             ترحـب اللجنة بالتحسينات التشريعية لألحكام اليت تسري على األطفال اجلاحنني           -   ٦٦٠
                                                                                                                        نظـام قضـاء األحداث ال تزال تشوبه أوجه قصور خطرية يف املمارسة العملية، كاالفتقار إىل البدائل املناسبة لالحتجاز                   

                                                                                           حاكمة وغريه من أشكال االحتجاز، وسوء األحوال املعيشية لألحداث احملتجزين يف خمافر الشرطة أو غريها من              السابق للم 
                                                                                            ً                       املؤسسـات، ومـدة االحـتجاز السـابق للمحاكمة، واحتجاز آالف األطفال دون سن الثامنة عشرة مع الكبار وفقاً                   

   .                                 للمعلومات الواردة يف الردود اخلطية

ـ      -   ٦٦١                                                                            ة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابري جلعل أحكام ولوائح وممارسات نظام قضاء                              توصـي اللجـنة الدول
                                                                     من االتفاقية ومع غريها من املعايري الدولية ذات الصلة، وجلعلها             ٤٠    و   ٣٩    و   ٣٧                                   األحداث متوافقة مع أحكام املواد      

                            ة الدولة الطرف بأن تقوم                                 ويف هذا الصدد، توصي اللجن      .                                                      تسري على مجيع األشخاص اجلاحنني دون سن الثامنة عشرة        
  :     ً       حتديداً مبا يلي

                                                                                              إجياد وتنفيذ بدائل عن االحتجاز السابق للمحاكمة وغريه من أشكال االحتجاز لضمان أن يكون                ) أ ( 
ً      ً اللجوء إىل احلرمان من احلرية هو حقاً إجراًء أخرياً    ؛               وألقصر فترة ممكنة                                ً     
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                                    املراقبة واإلفراج املشروط لألحداث                              تثقيفية مالئمة وتدابري   -                                    وضـع وتنفـيذ بـرامج اجتماعية          ) ب ( 
        اجلاحنني؛ 

                                                                                            اختـاذ الـتدابري الضـرورية اليت ترمي إىل إجراء حتسني ملموس يف األوضاع املعيشية لألحداث                  ) ج ( 
                                            احملرومني من حريتهم، وكفالة فصلهم عن البالغني؛ 

                       زها باملرافق الضرورية                                                                              كفالـة عدم إقامة مراكز االحتجاز اجلديدة لألحداث يف مناطق نائية، وجتهي             ) د ( 
                     إلعادة تأهيل األحداث؛ 

                                                                                     مواصـلة وتعزيـز تدريـب املسؤولني عن قضاء األحداث على تنفيذ أحكام االتفاقية وغريها من          ) ه ( 
                      التشريعات ذات الصلة؛ 

                            ومركز منع اجلرمية الدولية،                                                                        الـتماس املساعدة من جهات منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،             ) و ( 
   .                       ت اإلقليمية، واليونيسيف       واملؤسسا

  املتابعة والنشر-٩

         املتابعـة

                                                                                  ً     ً                     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً، وذلك                -   ٦٦٢
           لنظر فيها     ً                                                                                                 مـثالً من خالل إبالغها إىل أعضاء الربملانات الوطنية وجمالس املقاطعات وحكومات الواليات لكي جيري ا               

  .                                           واختاذ إجراءات إضافية بشأهنا على النحو املناسب

       النشـر

                                                                                                         توصـي اللجنة كذلك بأن تتيح، على نطاق واسع، تقريرها الدوري وردودها اخلطية وما يتصل بذلك من                  -   ٦٦٣
  ،  )  صر                       على سبيل املثال ال احل     (                                                      اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك من خالل شبكة اإلنترنت            )               مالحظات ختامية  (          توصـيات   

                                                                                                                   لكي يطلع عليها عامة الناس ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال، بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي                
    .                                    فيما يتعلق باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل-١٠

       ، وهو     ٠٠٧ ٢       سبتمرب   /        أيلول  ٢                                                                               تنـتظر اللجـنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول               -   ٦٦٤
    ). CR/C/118             انظر الوثيقة  (       صفحة    ١٢٠                                                            موعد استحقاق تقدمي التقرير، والذي ينبغي أال يتجاوز عدد صفحاته 
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 نيجرييا: املالحظات اخلتامية

      ١٠٢٤    و     ١٠٢٣            يف جلستيها     ) CRC/C/70/Add.24 (                                                            نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من نيجرييا           -   ٦٦٥
      ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨               املعقودة يف        ١٠٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٥       يناير   /        ن الثاين        كانو   ٢٦               املعقودتـني يف    

  .                       املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

                                                                                  ً     ً                            ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين املقدم من الدولة الطرف رغم أن تقدميه قد جاء متأخراً كثرياً، كما ترحب                   -   ٦٦٦
                                                     ً          وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أرسلت وفداً             ). CRC/C/Q/NGA/2 (           املسائل                             بالردود اخلطية على قائمة   

                  ً                                                                                                رفيع املستوى مشتركاً بني الوزارات، وهي ترحب باحلوار املفتوح والصريح الذي جرى مع الوفد، كما ترحب مبشاركة                 
   .                    طفال يف الدولة الطرف                                                               املتحدث باسم برملان األطفال، مما أفضى إىل التوصل إىل فهم أوضح حلالة األ

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

                                                                                                                 ترحـب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل إصالح قوانينها املتعلقة باألطفال لكي تتوافق مع                  -   ٦٦٧
   .     ٢٠٠٣     مايو  / ر                                                     متطلبات االتفاقية، وخباصة اعتماد قانون حقوق الطفل يف أيا

   :                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة اعتماد القوانني التالية اليت هتدف إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية -   ٦٦٨

   ؛     ٢٠٠٣      يوليه  /                                          قانون مكافحة االجتار بالبشر الذي اعتمد يف متوز  ) أ ( 

               ونيي بشأن إهناء                                                                               خمـتلف تشـريعات الواليـات اليت تتناول حقوق الطفل، مبا يف ذلك قانون والية أيب          ) ب ( 
                                                ؛ وقانون والية إيدو بشأن حظر تشويه األعضاء         )    ٢٠٠١ (                                                                 املمارسـات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل           

                                       ؛ وقانون والية كروس ريفر بشأن حظر        )    ٢٠٠٠ (                                               ؛ وقانون والية إيدو املعدل للقانون اجلنائي         )    ١٩٩٩ (                  التناسلية لإلناث   
   ).    ٢٠٠٠ (                        زجيات الطفالت وختان اإلناث 

                                                                                                         وترحـب اللجـنة بإنشاء برملان األطفال يف نيجرييا، على مستوى الواليات واملستوى الوطين، وإنشاء مكتب                 -   ٦٦٩
  .                                         اإلعالم اخلاص حبقوق الطفل التابع لوزارة اإلعالم

       لدولية                                     بالتصديق على اتفاقييت منظمة العمل ا    ٢٠٠٢       أكتوبر  /                                                وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف تشرين األول     -   ٦٧٠
ّ                         بشأن احلد األدىن لسّن االستخدام، ورقم            ١٩٧٣           لعـام       ١٣٨       رقـم                                   بشأن حظر أسوأ أشكال عمل          ١٩٩٩         لعام      ١٨٢                 

  .                                     األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها

                                        بالتصديق على امليثاق األفريقي حلقوق          ٢٠٠١       يوليه   /                                                           وتالحـظ اللجـنة مع التقدير قيام الدولة الطرف يف متوز           -   ٦٧١
   .   هه          الطفل ورفا



CRC/C/146 
Page 138 

 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

   ِّ                                                                                                               تسـلِّم اللجـنة بالتحديات اليت تواجه الدولة الطرف، وال سيما الصراع اإلثين والديين واألهلي القائم منذ أمد                   -   ٦٧٢
                      عاقت التقدم يف اجتاه                                                                                                               بعـيد، والقـيود االقتصادية، مبا فيها الفقر والبطالة وعبء الديون الثقيل، اليت ميكن أن تكون قد أ                 

  .                                         اإلعمال الكامل حلقوق الطفل اجملسدة يف االتفاقية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

                              التوصيات اليت سبق للجنة تقدميها

            ليت قدمتها                                                                                                        تأسـف اللجـنة لعدم االستجابة الكافية للعديد من الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة والتوصيات ا                -   ٦٧٣
) CRC/C/15/Add.61 (               عـند الـنظر يف الـتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف                                                              ) CRC/C/8/Add.26(    وخباصة تلك ،              

 و  ٢٨          الفقرتان   (                  ، وختصيص املوارد     )  ٢٧        الفقرة   (                                                                            الشواغل والتوصيات املتعلقة بالقانون العريف والتشريعات اإلقليمية واحمللية         
  ،  )  ٣٤        الفقرة   (                  ، وعدم التمييز     )  ٣١        الفقرة   (                  ، ومجع البيانات     )  ٣٠        الفقرة   (          الطفل                                      ، والتدريـب والتوعية بشأن حقوق      )  ٣٣

  ،  )  ٣٧        الفقرة   (                            ، وخدمات الرعاية الصحية      )  ٣٦        الفقرة   (                                 ، واملمارسات التقليدية الضارة      )  ٣٥        الفقرة   (                   واألطفـال املعوقني    
            ، واالستغالل   )  ٤٣    و   ٤٠         لفقرتان   ا (                            ، وإساءة املعاملة واإلمهال      )  ٣٩        الفقرة   (                    ، وقضـاء األحداث      )  ٣٨          الفقـرة    (            والتعلـيم   
   ).  ٤٢       الفقرة  (                 ، واالستغالل اجلنسي  )  ٤١       الفقرة  (         االقتصادي 

                                                                                                              حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى اجلهود ملعاجلة ما مل يتم تنفيذه بعد من تلك التوصيات الواردة                   -   ٦٧٤
                                        ائمة الشواغل الواردة يف هذه املالحظات                                                                                 يف املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف، ولتناول ق          

  .                                 اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

          التشريعات

     ، ال      ٢٠٠٣                                                                        والية من الواليات تعمل على سن واعتماد قانون حقوق الطفل لعام               ٢٠                           إن اللجنة، إذ تالحظ أن       -   ٦٧٥
                                          كما تشعر اللجنة بالقلق ألن العديد من         .           ّ                    والية قد سّنت هذا القانون       ٣٦                       واليات فقط من بني       ٤                        تزال تشعر بالقلق ألن     

                                                                                                                       التشريعات القائمة على املستويني االحتادي واحمللي ومستوى الواليات يف الدولة الطرف، وخباصة القوانني الدينية والعرفية،              
  .                                           ال تتوافق بالكامل مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

                                        ص كل املوارد الالزمة من أجل اإلعمال الفعال                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل قصارى اجلهود وختص     -   ٦٧٦
                                                                                                                  لـلحقوق واملـبادئ اجملسدة يف قانون حقوق الطفل وبأن تكفل، كمسألة ذات أولوية، اعتماد القانون على النحو                  

                                                                                    وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكي تكفل توافق               .                          الواجـب يف مجيع الواليات    
  .                       ً     ً                                        ا احمللية والعرفية توافقاً تاماً مع مبادئ وأحكام االتفاقية، وضمان تنفيذها           مجيع تشريعاهت
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        التنسيق

                                                                                                                تالحظ اللجنة وجود إدارة النهوض بالطفل يف وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، واللجنة الوطنية إلعمال                -   ٦٧٧
                                          حكام االتفاقية، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء                                                                      حقـوق الطفـل، بوصفهما هيئتني مكلفتني باملسؤولية عن رصد االمتثال أل        

                                                                                                                   الـنقص الواضـح يف التنسـيق فيما بني السلطات على املستوى الوطين ومستوى الواليات يف ما يتعلق باالستراتيجيات                 
  .                                   والسياسات والربامج اليت تؤثر يف األطفال

                                         ة النهوض بالطفل يف وزارة شؤون املرأة                                                                            كمـا تشعر اللجنة بقلق إزاء النقص اخلطري يف املوارد املخصصة إلدار            -   ٦٧٨
   .                                                         ً                                  والتنمية االجتماعية واللجنة الوطنية إلعمال حقوق الطفل، فضالً عن نقص السلطات املسندة هلاتني اهليئتني

                                                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلنشاء هيئة فعالة أو هيكل فعال لتنسيق تنفيذ                  -   ٦٧٩
  .                                                                                       لى أن تتوفر لتلك اهليئة أو لذلك اهليكل موارد كافية، وسلطات مالئمة، واستراتيجية وخطط مناسبة           االتفاقية، ع

                                                                                                                كما توصي اللجنة بأن يتم تعزيز إدارة النهوض بالطفل يف وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، واللجنة                 -   ٦٨٠
  .                  أجل ضمان فعاليتهما                                                        الوطنية إلعمال حقوق الطفل، وبأن يوفر هلما دعم مايل كاف، من 

                  خطة العمل الوطنية

                                                                                                         ترحـب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية، ولكنها تشعر بالقلق ألن هذه اخلطة حمدودة وال تغطي مجيع اجملاالت                   -   ٦٨١
  .                 املشمولة باالتفاقية

   ام                                                             ً                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية تكون أكثر مشوالً وقائمة على احلقوق متتد حىت ع          -   ٦٨٢
                                                                                                               وتغطـي مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وتدمج فيها األهداف والغايات احملددة يف الوثيقة اخلتامية املعنونة                    ٢٠١٥

                                                                                                  الصادرة عن الدورة االستثنائية املعنية بالطفل اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام                "                   عـامل صاحل لألطفال    "
                                                                    ويف هذا السياق، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص ما يكفي              .           ية لأللفية      ً                    ، فضالً عن األهداف اإلمنائ        ٢٠٠٢

                                                                                                                       مـن املـوارد البشـرية واالقتصادية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية وبأن تأخذ بنهج قائم على املشاركة يشمل                    
  .                          املنظمات غري احلكومية واألطفال

             الرصد املستقل

                                                                     حلقوق اإلنسان يف نيجرييا ومكاتبها اإلقليمية، وبتعيني مقرر خاص معين                                                  ترحـب اللجنة بوجود اللجنة الوطنية        -   ٦٨٣
                                                              إال أن اللجنة ال تزال قلقة ألن والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال   .                                          حبقوق الطفل ضمن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

                                    در اللجنة اجلهود املبذولة من قبل             كما تق   .                                                                              تشـتمل على توفري موارد كافية للتعامل مع حقوق الطفل والشكاوى الفردية           
                                     ً                                                                       الدولـة الطـرف من أجل إعالم اجلمهور عموماً واألطفال بصفة خاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        

  .                                                                                            واملقرر اخلاص املعين حبقوق الطفل، ولكنها تشعر بالقلق ألن عدد احلاالت اليت تشتمل على أطفال حمدود للغاية

                                                                                           نة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين                      توصـي اللج   -   ٦٨٤
                                                             وذلك بوسائل منها تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا           )     ٢٠٠٢ ( ٢               ً                                حبقوق الطفل وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم        
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                                                 عين حبقوق الطفل على معاجلة الشكاوى املقدمة من                                                                            يكفـي من املوارد البشرية واملالية، وتعزيز قدرة املقرر اخلاص امل          
                                        ً                                                      ً                 األطفال معاجلة سريعة تراعي ظروف الطفل، فضالً عن ضمان إمكانية الوصول إىل املقرر اخلاص، بوسائل منها مثالً                 

  .           خاص باألطفال  "     ساخن "                   إنشاء خط هاتفي جماين 

                     املوارد املخصصة لألطفال

                                                                        دية اليت تواجه الدولة الطرف ألسباب من بينها تفشي الفساد، وتوزيع                                                    إن اللجـنة، إذ تدرك الصعوبات االقتصا       -   ٦٨٥
             ً                                                                                                               املـوارد توزيعاً غري متكافئ بصورة عامة، ال تزال تشعر بالقلق ألن نظام الرعاية االجتماعية يف الدولة الطرف يعاين من                    

                              يد يف املوارد املالية املخصصة                                                              وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء النقص الشد          .                                   ضـغوط هائلة فيما يتصل باملوارد     
  .                       حلماية وتعزيز حقوق الطفل

                                           منها، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        ٦    و  ٣    و  ٢                                  من االتفاقية، ويف ضوء املواد        ٤                            وبغية تعزيز تنفيذ املادة      -   ٦٨٦
   ال                                                                                                                تعطـي األولويـة، كمسألة ملحة، لتخصيص موارد امليزانية وإدارة شؤون امليزانية بكفاءة، من أجل ضمان إعم                

  .                                                                                    حقوق الطفل إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة وذلك، حيثما يلزم، ضمن إطار التعاون الدويل

            مجع البيانات

                                                                                                              بيـنما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض اجلهود يف جمال مجع البيانات، وخباصة املبادرة اجلديدة                   -   ٦٨٧
                                                                           ذين حيتاجون إىل محاية خاصة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر                                                                املـتخذة لتطوير قواعد البيانات بشأن األطفال ال       

                                                                                                                  بـيانات إحصـائية شـاملة ومستوفاة يف تقرير الدولة الطرف وعدم وجود نظام وطين مالئم جلمع البيانات بشأن مجيع               
                            أخرى أن مثل هذا التحليل                         وتؤكد اللجنة مرة      .                                                                       اجملاالت املشمولة باالتفاقية مبا يسمح بتحليل البيانات على أساس مفصل         

   .                                                                                                    بالغ األمهية بالنسبة لصياغة السياسات املتعلقة باألطفال ورصدها وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذها وتقييم أثرها

                                       ً                                                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً جلمع البيانات ووضع املؤشرات املتوافقة مع االتفاقية واملصنفة                -   ٦٨٨
                                   وينبغي أن يشمل هذا النظام مجيع        .        الواليات /                      الريفية وحبسب األقاليم   /                    لسن واملنطقة احلضرية                      حبسـب نوع اجلنس وا    

              وتشجع اللجنة    .                                            ً                                                    األطفـال حـىت سن الثامنة عشرة، مع التشديد حتديداً على أولئك األطفال الضعفاء بصفة خاصة               
                             لسياسات والربامج من أجل تنفيذ                                                                       كذلك الدولة الطرف على استخدام هذه املؤشرات والبيانات يف صياغة القوانني وا

                                                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من مصادر من بينها                 .                ً     ً   االتفاقية تنفيذاً فعاالً  
  .                    ومنظمة العمل الدولية  )          اليونيسيف (                          منظمة األمم املتحدة للطفولة 

       النشـر

                                                                     من قبل الدولة الطرف لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها، مبا يف ذلك                                 ً                         إن اللجـنة، إذ حتيط علماً باجلهود املبذولة          -   ٦٨٩
                            كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء   .                                                                                  العمل الذي يضطلع به مكتب اإلعالم بشأن حقوق الطفل، ترى أنه يلزم تعزيز هذه التدابري   
  .              طفال ومن أجلهم                                                                               عدم وجود خطة منهجية لتوفري التدريب وإشاعة الوعي لدى اجملموعات املهنية العاملة مع األ
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٦٩٠

                                                                                                     أن تعزز جهودها الرامية إىل ضمان القيام، على نطاق واسع، بتعريف الكبار واألطفال على السواء                 ) أ ( 
                           بأحكام االتفاقية وفهمهم هلا؛

                 فحة بعض املمارسات                                                                               أن تشرك بصورة منهجية قادة اجملتمعات احمللية يف برامج التوعية من أجل مكا              ) ب ( 
                                                                                  ً     ً  التقليدية والعادات الضارة اليت ميكن أن تكون هلا آثار سلبية على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً؛ 

                                                                                                أن تضـطلع بعمليات تثقيف وتدريب منهجية بشأن أحكام االتفاقية لصاحل كافة اجملموعات املهنية                ) ج ( 
                                                            القضاة واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو                                                              العاملـة مع األطفال ومن أجلهم، وخباصة الربملانيون و        

                                                                                                              اخلدمـة املدنـية والعاملون يف البلديات وعلى املستوى احمللي واملوظفون العاملون يف مؤسسات وأماكن االحتجاز                
      رشدون                                                                                                        اخلاصـة باألطفـال، واملدرسون واملوظفون العاملون يف اجملال الصحي، مبن فيهم أخصائيو علم النفس، وامل               

            االجتماعيون؛

                                                                                 ً                أن تدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، ضمن املناهج الدراسية، بدءاً                  ) د ( 
                        مبناهج املدارس االبتدائية؛

                                                                                                   أن تلـتمس املسـاعدة التقنية من مصادر من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                    ) ه ( 
   ).         اليونيسيف (      طفولة                      ومنظمة األمم املتحدة لل

  تعريف الطفل-٢

                                            ً      ً                                                          تالحـظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يتضمن تعريفاً واضحاً للطفل ولكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء التفاوت             -   ٦٩١
                                                                                                                       الواسع يف األعمار الدنيا احملددة يف خمتلف واليات الدولة الطرف، مبا يف ذلك التعريف غري الواضح للطفل، وألن العديد                   

   .                              ه األعمار الدنيا منخفضة للغاية     من هذ

                                               بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املمكنة         )    ٦٧٦        الفقرة   (                                             من أجل حتسني احلالة، تكرر اللجنة توصيتها         -   ٦٩٢
                                                                                                               لسـن واعـتماد قانون حقوق الطفل يف مجيع واليات الدولة الطرف، وحتث الدولة الطرف على أن تواصل وتعزز                   

                                                        أو التعاريف يف تشريعاهتا احمللية وجعلها عند مستوى مقبول      /                               مواءمة خمتلف األعمار الدنيا و                                جهودها الرامية إىل زيادة     
  .     ً دولياً

  املبادئ العامة-٣

            عدم التمييز

                                                                                                              إن اللجـنة، إذ تالحظ أن التمييز حمظور مبوجب الدستور وأنه جتري صياغة مشروع قانون ضد التمييز، تأسف                   -   ٦٩٣
                           وتكرر اللجنة اإلعراب عما      .                                                             تمتع الفعلي من قبل األطفال يف نيجرييا مببدأ عدم التمييز                                            لعدم توفر معلومات حمددة بشأن ال     

                                                                                                                       سبق هلا أن أعربت عنه من قلق ألن األطفال املنتمني إىل جمموعات ضعيفة، مبن فيهم الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف                    



CRC/C/146 
Page 142 

 

                                                 املعوقون، واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات، ال                                                                              حالـة فقر، واألطفال املولودون خارج نطاق احلياة الزوجية، واألطفال           
                                                                         كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف تعترب أنه من غري الضروري              .                     ً     ً                     يـزالون يواجهون متييزاً خطرياً وواسع االنتشار      

           صرية وكره                                                                                                                اختـاذ أية مبادرات ملنع ومكافحة التمييز العنصري حيث ترى أن التوترات االجتماعية واإلثنية ومواقف العن               
   .                 ً               األجانب قليلة جداً يف الدولة الطرف

                                                                                                           توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل ضمان تنفيذ القوانني القائمة اليت تكفل مبدأ                  -   ٦٩٤
                                                                ً                                                  عـدم التميـيز، وبـأن تعتمد التشريعات املناسبة، حيثما يكون ذلك ضرورياً، من أجل ضمان متتع مجيع األطفال                   

  . ٢                                                 ً        تها جبميع احلقوق احملددة يف االتفاقية دون أي متييز، وفقاً للمادة            اخلاضعني لوالي

                                                                                                         وتطلـب اللجـنة أن تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري التايل معلومات حمددة عن التدابري والربامج                -   ٦٩٥
                وبرنامج العمل                                                                                               املضـطلع هبـا من قبل الدولة الطرف، فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل، على سبيل املتابعة لإلعالن        

                                                                                     املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك                ٢٠٠١                         اللذين اعتمدمها يف عام     
    ).     ٢٠٠١ ( ١                                          من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

            احلق يف احلياة

                                    نة، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء          س   ١٨                                                                       يف سـياق احـترام احلق األصيل يف احلياة للشخص الذي يقل عمره عن                -   ٦٩٦
                                                                                                                       انطباق عقوبة اإلعدام على األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر مبوجب أحكام الشريعة، وتشدد على أن هذه العقوبة                  

  .           من االتفاقية  )  أ (  ٣٧   و ٦            ً         تشكل انتهاكاً للمادتني 

                         ام املفروضة يف حالة اجلرائم                                                                            حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي، مبوجب القانون، توقيع عقوبة اإلعد         -   ٦٩٧
ّ                                                           سنة وأن تبّدل أحكام اإلعدام اليت سبق أن صدرت على أشخاص تقل               ١٨                                       اليت يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن                   

  .                     ً                سنة بعقوبة أخرى وفقاً ألحكام االتفاقية  ١٨           أعمارهم عن 

                                     مصاحل الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل

                                                                ية تتمثل أهدافها يف ضمان مصاحل الطفل الفضلى واحترام آراء                                                      إن اللجـنة، إذ تالحـظ وجود هياكل مؤسس         -   ٦٩٨
                                                                                                                      الطفل، مثل نوادي األطفال يف املدارس وبرملان األطفال على املستوى الوطين، تشعر بالقلق ألن مبدأين عامني من مبادئ                  

                 يف تنفيذ سياسات                                                           ، ال يطبقان بالكامل وال يراعيان على النحو الواجب            ١٢    و  ٣                                          االتفاقـية، كمـا تنص عليهما املادتان        
                                                                                                وبالنظر إىل انتشار اآلراء التقليدية حول مكانة الطفل يف النظام االجتماعي اهلرمي، تشعر اللجنة            .                        وبـرامج الدولة الطرف   

                                                                                ً                                           بـالقلق ألن آراء الطفل ال توىل ما يكفي من االعتبار وألن احترام آراء الطفل ال يزال حمدوداً ضمن األسرة ويف املدارس                      
  .                              ً السلطات اإلدارية ويف اجملتمع عموماً             واحملاكم وأمام 

                                                                                                          تشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود لضمان تنفيذ مبدأي مصاحل الطفل الفضلى                  -   ٦٩٩
                                                                                          ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم بالكامل عمل برملان األطفال وزيادة             .                       واحـترام آراء الطفل   

                                                                                          توى الوطين أو على مستوى الواليات، وبأن تعزز اإلعمال الكامل حلق الطفل يف أن يشارك                                      تطويره، سواء على املس   
                  كما ينبغي إدراج     .                                                                            ً              مشاركة نشطة يف إطار األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات واهليئات األخرى، ويف اجملتمع عموماً             
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                               ً  إشاعة الوعي يف صفوف اجلمهور عموماً،        وينبغي   .                                                           هـذه املبادئ العامة يف مجيع السياسات والربامج املتصلة باألطفال  
   .    ً                                                فضالً عن تعزيز الربامج التعليمية بشأن تنفيذ هذه املبادئ

  احلقوق واحلريات املدنية-٤

              تسجيل املواليد

         ّ                                                                                                          بيـنما تسلّم اللجنة بالعمل الذي تضطلع به جلنة السكان الوطنية وجلنة الالجئني األفارقة اللتني تشتمل واليتهما                  -   ٧٠٠
                                                                                                                 املواليد، فإهنا تشعر بالقلق ألن معدل تسجيل املواليد املتدين على حنو مفزع، وخباصة يف املناطق الريفية، هو                            على تسجيل 

                              ً                                                                                             انعكاس ملستوى الوعي املتدين عموماً لدى اآلباء بشأن أمهية تسجيل املواليد وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتمتع                   
     ً                                                                         كامالً، وخباصة احلقوق املتصلة باحلصول على التعليم والرعاية الصحية، واحلق                                             ً     األطفال باحلقوق واحلريات األساسية متتعاً    

                 ً                                                   وتالحظ اللجنة أيضاً أن تسجيل املواليد من أطفال األجانب والالجئني قد ينطوي   .                                         يف معـرفة الوالدين والتمتع برعايتهما     
   .          على مشاكل

                                            على األخذ بنهج قصري األجل، وكذلك طويل                                                   من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف       ٧                 يف ضـوء املادة      -   ٧٠١
                                                                                                     األجل، يف ما تبذله من جهود معززة لضمان تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة، مبا يف ذلك من خالل إنشاء وحدات        

  .                                                                                                                   تسجيل متنقلة وتعزيز أنشطة الوصول إىل املناطق النائية ومحالت التوعية لصاحل األسر والقابالت والقادة التقليديني              
                                                                                                          اللجـنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل التنسيق بني الوزارات ذات الصلة واملؤسسات املعنية بعمليات                       وتوصـي 

                                                                                                         تسجيل املواليد، وأن توفر اهلياكل األساسية االجتماعية الضرورية لتيسري عمليات تسجيل املواليد يف اجملتمعات احمللية     
                                                        احلائزين على وثائق تسجيل الوالدة إمكانية احلصول على                                                         ويف هـذه األثناء، ينبغي أن تتاح لألطفال غري            .          الريفـية 

  .                                                                                   اخلدمات األساسية، مثل اخلدمات الصحية والتعليمية، مع االستعداد لتسجيلهم على النحو الواجب

                العقوبة البدنية

               ية، وبأنه قد                                                                             من قانون حقوق الطفل اليت حتظر العقوبة البدنية يف السياقات القضائ              ٢٢١               ً            حتيط اللجنة علماً باملادة      -   ٧٠٢
     من   ١٩                      ومع ذلك، ويف ضوء املادة   .                                                                        مت إرسال مذكرة وزارية إىل املدارس إلخطارها حبظر فرض العقوبة البدنية يف املدارس

                                                                                                                                االتفاقـية، ال تـزال اللجـنة تشعر بالقلق ألن العقوبة البدنية ال تزال متارس على نطاق واسع يف النظام اجلزائي كعقوبة                      
  :                                           وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي  .                            يف املدارس ويف غريها من املؤسسات                    وكذلك يف إطار األسرة و

                                                                 من قانون األطفال والشباب اليت تنص على معاقبة اجملرمني األحداث            )  ٢ (  ١١           واملادة    ٩                أحكـام املادة      ) أ ( 
                              بعقوبة اجللد والعقوبة البدنية؛

         بة اجللد؛                                   من القانون اجلنائي اليت تنص على عقو  ١٨      املادة   ) ب ( 

                                                                        من قانون العقوبات اليت تنص على استخدام تدابري العقوبة البدنية التقوميية؛  ٥٥      املادة   ) ج ( 

                                                                                                     أحكـام الشـريعة اليت تشتمل على توقيع جزاءات وعقوبات بدنية مثل اجللد والرجم وبتر األطراف،                  ) د ( 
                       ً            وهي عقوبات تطبق أحياناً على األطفال؛
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                                                                           تسمح مبمارسة العقوبة البدنية يف املرتل بل وتشجعها، وخباصة أحكام املادة                                      األحكـام القانونـية اليت          ) ه ( 
   .                    من القانون اجلنائي   ٢٩٥                         من قانون العقوبات واملادة   )  أ  )( ١ (  ٥٥

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٠٣

         م قانون                                                                                             إلغاء أو تعديل مجيع التشريعات اليت تنص على فرض العقوبة البدنية كعقاب، وخباصة أحكا               ) أ ( 
                األطفال والشباب؛

                                                                                                فـرض حظر صريح على توقيع العقوبة البدنية مبوجب القانون يف مجيع البيئات، وخباصة يف نطاق                  ) ب ( 
                                  األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات؛

                                                                                               االضطالع حبمالت توعية لضمان تطبيق أشكال تأديبية إجيابية وتشاركية وخالية من العنف بطريقة               ) ج ( 
                        كبديل للعقوبة البدنية     )  ٢ (  ٢٨                                                                             الكرامة اإلنسانية للطفل ومبا ينسجم مع أحكام االتفاقية، وخباصة املادة                        تـتوافق مع  

  .                     على مجيع مستويات اجملتمع

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥

                    خدمات رعاية الطفولة

                               ألطفال يف الدولة الطرف، تشعر                                                                                   بالـنظر إىل العدد الكبري لألمهات العامالت اللوايت حيتجن إىل خدمات رعاية ا             -   ٧٠٤
          كما تالحظ    .                                                                                                                  اللجـنة بقلـق إزاء نوعية خدمات رعاية األطفال اليت توفر يف مرافق الرعاية النهارية اخلاصة منها والعامة                 

                        ً                                        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن املوارد املتاحة يف هذه املرافق            .                                                             اللجنة بقلق عدم وجود أي تدابري لدعم الوالدين الوحيدين        
   .                                                     تكفي لتنمية األطفال تنمية بدنية ونفسية وفكرية كاملة ال

                                         ً                                                                     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برناجماً لتعزيز وزيادة قدرات مرافق رعاية األطفال يف الدولة الطرف                -   ٧٠٥
             نة بأن يتم              وتوصي اللج   .                                                                                               وذلـك بوسـائل منها تدعيم اهلياكل القائمة، مبا فيها مراكز رعاية األطفال واألسر املمتدة              

                                                                                                                   توفـري التدريب املناسب جلميع املهنيني العاملني مع األطفال يف مرافق رعاية الطفولة وأن يتم ختصيص ما يكفي من                   
                                                                   وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع معايري وإجراءات، تكون            .                                            املـوارد لـلمرافق العامة لرعاية األطفال      

                                                      ً                   البديلة، مبا يف ذلك يف جماالت الصحة والتعليم والسالمة، وفقاً ملبادئ                                                        مكفولة يف التشريعات، لتوفري خدمات الرعاية     
                                                                                            وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة يف هذا الصدد من منظمة األمم املتحدة                 .                     وأحكـام االتفاقـية   

   ).         اليونيسيف (        للطفولة 

                                                            األطفال احملرومون من العيش يف بيئة أسرية وخدمات الرعاية البديلة

                                                                                                                  بالـنظر إىل املعلومات اليت تفيد بأن حاالت األطفال املتخلى عنهم شائعة وأن عدد أيتام املتوفني نتيجة لإلصابة                   -   ٧٠٦
                                             يتزايد بسرعة، تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال يتوفر   )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                             بفـريوس نقـص املناعة البشري    

                                                                              ود مبا يكفي من املوارد من أجل محاية األيتام، وألن املرافق احلالية املتاحة                                                          لدى الدولة الطرف برنامج سياسات شامل ومز      
                                                                                                            لتوفري خدمات الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من العيش يف بيئة أسرية ليست كافية من الناحيتني النوعية والكمية، وألن 
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                                                وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء     .                                                                      الكثري من األطفال ال تتاح هلم إمكانية احلصول على مثل هذه املساعدة           
                                                                                                نقص التدريب املناسب للموظفني وعدم وجود سياسة واضحة فيما يتعلق باستعراض حاالت إيداع األطفال يف مؤسسات 

                                                                                                        وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم االستماع إىل آراء األطفال أنفسهم قبل وخالل إيداعهم يف                 .                 الرعاية البديلة 
  .           تلك املؤسسات

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٠٧

                              ً                                                                       أن تعـتمد عـلى وجه السرعة برناجماً لتعزيز وزيادة فرص الرعاية البديلة املتاحة لألطفال وذلك                  ) أ ( 
                                                                                                               بوسـائل مـنها سن تشريعات فعالة وتعزيز اهلياكل القائمة مثل األسرة املمتدة، وحتسني تدريب املوظفني وختصيص                 

                        تزايدة للهيئات املعنية؛        موارد م

                                                                                                 أن تضـع معايري وإجراءات، تكون مكفولة يف التشريعات، لتوفري خدمات الرعاية البديلة، مبا يف                 ) ب ( 
                                        ً                       ذلك يف جماالت الصحة والتعليم والسالمة، وفقاً ملبادئ وأحكام االتفاقية؛

                          يداعه يف مؤسسات الرعاية                                                                              أن تضـفي الطابع املنهجي على االستماع إىل آراء الطفل فيما يتعلق بإ              ) ج ( 
         البديلة؛

                                                                ً      ً       ً أن تعمل على استعراض حاالت إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية استعراضاً دورياً منتظماً؛  ) د ( 

                                                                                                أن تصـدق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال تبين األطفال على املستوى                     ) ه ( 
       الدويل؛

   ).         اليونيسيف (                                دد من منظمة األمم املتحدة للطفولة                           أن تلتمس املساعدة يف هذا الص  ) و ( 

                            العنف وإساءة املعاملة واإلمهال

  :                                 تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي -   ٧٠٨

                                                                                                           املواقـف وأمناط السلوك التقليدية والتمييزية املتبعة جتاه النساء واألطفال واليت تسهم يف العنف وإساءة                 ) أ ( 
                                    ية واإلمهال والقتل والتعذيب واالبتزاز؛                             املعاملة، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنس

                   ً                                                                                  املسـتوى املرتفع عموماً لقبول ممارسة العنف املرتيل من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي                 ) ب ( 
       احملاكم؛

                                                                                                      نقص التدابري املالئمة املتخذة من قبل الدولة الطرف ملنع ومكافحة ممارسة العنف ضد النساء واألطفال                 ) ج ( 
  .                 ة معاملتهم وإمهاهلم     وإساء
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                                                                                                            حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز إىل حد كبري جهودها الرامية إىل منع ومكافحة ممارسة العنف يف                    -   ٧٠٩
       ويف هذا   .                                                                                        اجملتمع، مبا يف ذلك العنف ضد النساء واألطفال، ويف إطار األسرة، وكذلك يف املدارس وغريها من البيئات

  :                                   طرف بأن تتخذ اإلجراءات احملددة التالية                            الصدد، توصي اللجنة الدولة ال

                                                                                             االضـطالع حبمـالت تثقيفـية عامة بشأن العواقب السلبية ملمارسة العنف ضد األطفال وإساءة                 ) أ ( 
                                                                                                              معاملـتهم، وتشجيع األشكال اإلجيابية اخلالية من العنف لتسوية اخلالفات والتأديب، وخباصة يف نطاق األسرة ويف                

     سات؛                       النظام التعليمي ويف املؤس

                                                                                                  اختاذ مجيع التدابري التشريعية الالزمة حلظر مجيع أشكال العنف البدين والذهين، مبا يف ذلك اإلساءة                 ) ب ( 
                                                                                                                  اجلنسية، ضد األطفال يف مجيع السياقات يف اجملتمع، واختاذ تدابري فعالة ملنع أعمال العنف املرتكبة ضمن األسرة ويف                  

َ                                      املـدارس ومـن ِقـَبل أفراد الشرطة وغريهم من                                                                                أعوان الدولة، والتأكد من إحالة مرتكيب هذه األفعال العنيفة إىل                     ِ 
                                        القضاء، ووضع حد ملمارسة اإلفالت من العقاب؛

                                               الثقافية، وخباصة اخلضوع لسوء املعاملة وقبوهلا من -                                            االهـتمام مبعاجلة وإزالة احلواجز االجتماعية        ) ج ( 
                                                  جانب الفتيات والنساء، مما مينعهن من التماس املساعدة؛

                                                                                                  توفـري خدمات الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال من ضحايا العنف املباشر أو غري                 ) د ( 
                                                                                                                 املباشـر، وضـمان عـدم تعرض الطفل الضحية للمعاناة مرة أخرى يف اإلجراءات القانونية وضمان محاية حقه يف                   

         اخلصوصية؛

                                           ذ القوانني والعاملني يف جمال توفري الرعاية                                                            تدريـب الوالديـن واملدرسـني واملوظفني املكلفني بإنفا            ) ه ( 
                                                                                                     والقضاة واملهنيني العاملني يف اجملال الصحي فيما يتعلق بتحديد حاالت إساءة املعاملة واإلبالغ عنها ومعاجلتها، وذلك 

                                 من خالل األخذ بنهج متعدد التخصصات؛

                             عتمدهتا اللجنة يف أيام املناقشة                                                                االسترشـاد، ألغراض اختاذ املزيد من اإلجراءات، بالتوصيات اليت ا         ) و ( 
  ؛ )   ٧٤٥-   ٧٠١          ، الفقرات CRC/C/111   ، و   ٦٨٨         ، الفقرة CRC/C/100 (       العامة 

              ومنظمة الصحة    )          اليونيسيف (                                                                       الـتماس املساعدة من مصادر من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة              ) ز ( 
  .       العاملية

  خدمات الصحة والرعاية األساسية-٦

               األطفال املعوقون

                                                                                                          للجنة اإلعراب عما سبق هلا أن أعربت عنه من قلق إزاء التمييز الواسع االنتشار ضد األطفال املعوقني،                          تكـرر ا   -   ٧١٠
                                                                                                                     سـواء ضمن األسرة أو يف اجملتمع ككل، وخباصة يف املناطق الريفية، وتالحظ أن العديد من أسباب اإلصابة باإلعاقة يف                    

                                               ُ        قلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود سياسة حكومية شاملة ُتعىن على                 وتشعر اللجنة بال  .                                 نيجرييا هي أسباب ميكن الوقاية منها
                                                                               كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء نوعية اخلدمات اليت توفر لألطفال املعوقني              .                                       وجـه الـتحديد حبقوق األطفال املعوقني      



CRC/C/146 
Page 147 

              دد احملدود من                                               وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الع        .                                                              وإدارهتـا وعـدم توفـر ما يكفي من التمويل هلذه اخلدمات           
                                                   ً                                                                    املدرسـني املدربني واملهنيني العاملني مع األطفال املعوقني، فضالً عن عدم كفاية اجلهود املبذولة لتيسري إدخاهلم يف النظام                  

  .                               ً التعليمي وإدماجهم يف اجملتمع عموماً

               اللجنة يف يوم                                                                                               ويف ضـوء القواعـد النموذجية املتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقني، والتوصيات اليت اعتمدهتا               -   ٧١١
  :                                                                       املناقشة العامة بشأن حقوق األطفال املعوقني، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

                                                                                                إجراء دراسة شاملة لتقييم حالة األطفال املعوقني من حيث إمكانية حصوهلم على خدمات الرعاية                ) أ ( 
                                                         الصحية املناسبة واخلدمات التعليمية واستفادهتم من فرص العمل؛

                                                                                   سـة شـاملة فيما خيص األطفال املعوقني وختصيص ما يكفي من املوارد لتعزيز توفري                         وضـع سيا    ) ب ( 
                                                       اخلدمات هلم ودعم أسرهم وتدريب املهنيني العاملني يف هذا اجملال؛

                                                                     تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع برامج للكشف املبكر للوقاية من حاالت اإلعاقة؛  ) ج ( 

                                                            ظام التعليمي العادي وإدماجهم يف اجملتمع وذلك بوسائل من                                             تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف الن       ) د ( 
                                                                                                                      بينها إيالء املزيد من االهتمام لتوفري التدريب اخلاص للمدرسني وجعل الوصول إىل البيئة املادية، مبا يف ذلك املدارس                  

     وقني؛                                                                      ً           ومرافق ممارسة الرياضة واألنشطة الترفيهية ومجيع املرافق العامة األخرى، متاحاً لألطفال املع

                                                                                       االضـطالع حبمالت توعية من أجل تعريف اجلمهور حبقوق األطفال املعوقني واحتياجاهتم اخلاصة                 ) ه ( 
    ً                                                                    فضالً عن حقوق واحتياجات األطفال الذين يعانون من مشاكل تتصل بالصحة العقلية؛

              ن مع األطفال                                                                                    التماس التعاون التقين ألغراض تدريب املوظفني املهنيني، مبن فيهم املدرسون العاملو            ) و ( 
  .                    ومنظمة الصحة العاملية  )          اليونيسيف (                                                                  املعوقني ومن أجلهم وذلك من مصادر من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

                             الصحة األساسية واخلدمات الصحية

               ً                    َِ                                                                           حتـيط اللجـنة عـلماً بـاجلهود املبذولة من ِقَبل الدولة الطرف لتحسني نظامها الصحي، مبا يف ذلك مبادرة                     -   ٧١٢
ـ                         َّ                                     ً                                               فيات املالئمـة لألطفال الرضَّع واإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة، فضالً عن وضع الربنامج الوطين بشأن إنشاء                     املستش

                                                                            َّ                            إال أن اللجـنة ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء املعدل املرتفع على حنو مفزع لوفيات الرضَّع واألطفال                    .                  وكالـة التحصـني   
                                                                     رئيسية تؤثر يف األطفال، مبا يف ذلك أمراض شلل األطفال واملالريا                                                             واألمهـات، وإزاء ارتفـاع معدل اإلصابة بأمراض       

                                                                                                                       واإلسهال، باإلضافة إىل تدين معدل مشولية برامج التحصني يف البلد، وال سيما يف املناطق الشمالية، وحاالت سوء التغذية                  
                                للمعرفة لدى األمهات بشأن قضايا                                             ً   كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء املستوى املتدين جداً    .                                 وتـدين معدالت الرضاعة الطبيعية    

                                 وبينما تنوه اللجنة باعتماد سياسة   .                                                                              الصـحة األساسية، مثل استخدام حماليل اإلمهاء الفموي يف حاالت اإلصابة باإلسهال        
                                                                          ً                                             وطنية جديدة بشأن إمدادات املياه وخدمات اإلصحاح، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق أيضاً إزاء مدى إمكانية احلصول على                  

  .                                                  لشرب املأمونة وخدمات اإلصحاح، وخباصة يف املناطق الريفية      مياه ا
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  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧١٣

                                                                   َّ                         القـيام، كمسـألة عاجلة، مبعاجلة مشكلة االرتفاع الشديد يف معدالت وفيات الرضَّع واألطفال                ) أ ( 
                           ة السابقة والتالية للوالدة؛                                                                 واألمهات وذلك بوسائل من بينها تكثيف برامج التحصني وحتسني خدمات الرعاي

                                                                                                 مواصلة اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتحسني اهلياكل األساسية الصحية، وخباصة يف املناطق الريفية،               ) ب ( 
                                                                                                      مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعاون الدويل من أجل ضمان إتاحة إمكانية احلصول على الرعاية واخلدمات الصحية          

                                                          وظفني واملوارد املالئمة، مبا يف ذلك األدوية األساسية جلميع األطفال؛            َّ                األساسية املزوَّدة مبا يكفي من امل

                                                                                                اختاذ تدابري لوضع برامج لتوعية النساء بأمهية بعض اخلدمات اليت تشمل خدمات الرعاية الصحية                ) ج ( 
                      ئية املتوازنة الالزمة                                                                                                      السابقة والتالية للوالدة، والتدابري الوقائية، ومعاجلة األمراض الشائعة؛ والتحصني والوجبات الغذا          

                       للتنمية الصحية لألطفال؛

ُ                  تعزيز نظامها اخلاص جبمع البيانات، مبا يف ذلك ما يتعلق باملؤشرات الصحية اهلامة، وضمان ُحسن                 ) د (                                                                                 
                                                                                                        توقيـت وموثوقـية البيانات الكمية والنوعية واستخدامها ألغراض صياغة سياسات وبرامج منسقة من أجل التنفيذ     

  ؛               الفعال لالتفاقية

  .                                                    ضمان إمكانية حصول اجلميع على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح    ) ه ( 

ّ          صّحة املراهقني   

ّ                                       تشـعر اللجنة بقلق إزاء عدم اهتمام الدولة الطرف اهتماماً كافياً باملسائل اخلاصة بصّحة املراهقني، مبا يف ذلك                   -   ٧١٤                  ً      ً                                                     
ّ                             مشـاكل الـنمو، والصـّحة العقلية واإلجنابية                                             ا الرتفاع نسبة حاالت احلمل يف صفوف                                    وتعرب اللجنة عن قلقها أيض      .                  

  .                       املراهقات يف الدولة الطرف

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧١٥

                                                                                                 إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة مشاكل الصحة لدى املراهقني ونطاقها، واستعمال هذه الدراسة               ) أ ( 
                                         والتركيز بشكل خاص على الوقاية من                                    ّ                                        كأساس لصياغة سياسات وبرامج صحّية للمراهقني مع مشاركتهم الكاملة،        

                                 ّ                                                                               العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، ال سّيما من خالل التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية وخدمات املشورة اليت تراعي                 
  ؛ )    ٢٠٠٣ ( ٤                    ُ                                         مصاحل األطفال، على أن ُيراعى يف هذا الصدد تعليق اللجنة العام رقم 

                                                    النمو والصحة العقلية والصحة اإلجنابية ونشرها بني                                                   مواصـلة تعزيـز خدمـات املشورة يف جمال            ) ب ( 
                            املراهقني وتسهيل وصوهلم إليها؛

ّ                                   االستمرار يف التعاون مع الوكاالت الدولية اخلبرية يف املسائل الصحّية اخلاّصة باملراهقني ومن بينها                ) ج (        ّ                                                         
  .                                                    صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
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      اإليدز /         عة البشري             فريوس نقص املنا

                  واحلد من انتشاره      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري           للوقاية من                                              ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف     -   ٧١٦
                                                                                                                              مبا يف ذلك من خالل إنشاء جلنة العمل الوطنية املعنية باإليدز، وبدء العمل مؤخرا باالختبار وإسداء املشورة وتنفيذ برامج                   

                       إزاء شدة احتمال اإلصابة                             ً  غري أن اللجنة ال تزال قلقة جداً    .                                           فـريوس من األم إىل الطفل يف بعض املناطق                           مـنع انـتقال ال    
      اإليدز  /                                                                                                               بـالفريوس وكثرة شيوعه يف نيجرييا، وإزاء نقص املعرفة ال سيما يف أوساط النساء بشأن وسائل انتقال الفريوس                 

          اإليدز أو   /                                      اإليدز يف متتع األطفال املصابني بالفريوس      /          ثري الفريوس                                                 وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء شدة تأ         .               والوقايـة منه  
                                                                                                                               املـتأثرين به حبقوقهم الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واملدنية وحبرياهتم، ومن ذلك التمتع باملبادئ العامة اليت                

                                     الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء،                                                                                        تـنص علـيها االتفاقية مع اإلشارة بشكل خاص إىل احلق يف عدم التعرض للتمييز، و               
                                                             وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة أيضا إزاء ما ورد يف             .                                                        والسـكن، فضـال عـن احلق يف اإلعالم ويف حرية التعبري           

                                         من وجود أزيد من مليون يتيم بسبب             اإليدز /                          بفريوس نقص املناعة البشري                                                  تقديـرات برنامج األمم املتحدة املشترك املعين        
  .                                                      ا جيعل نيجرييا البلد األول يف العامل من حيث عدد أيتام اإليدز        اإليدز، مم

                     اإليدز وتقدمي العالج،    /ُ                                                                                  ُتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها يف جمال الوقاية من انتشار الفريوس             -   ٧١٧
           قص املناعة                                                                                                      وباملضي يف مراعاة احترام حقوق الطفل لدى وضع وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بفريوس ن             

                     اإليدز وكذلك أسرهم،    /                                        لصاحل األطفال املصابني واملتأثرين بالفريوس      )      اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /      البشري
                                                                                                                         مراعية يف ذلك التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف اليوم الذي نظمته للمناقشة العامة عن حياة األطفال يف عامل ينتشر                   

                                           وإشراك األطفال والزعماء التقليديني عند تنفيذ   )    ٢٤٣         ، الفقرة CRC/C/80 (       اإليدز   /                              فيه فريوس نقص املناعة البشري    
  .               هذه االستراتيجية

         أو املبكر /               الزواج القسري و

                                       سنة، فإهنا تالحظ بقلق أن التشريع         ١٨                                                                               بينما تقر اللجنة بأن السن الدنيا للزواج حمددة على املستوى االحتادي ب                -   ٧١٨
  .                                                                                              ات والقانون العريف يبيحان الزواج املبكر، وأن البنات قد يكرهن على الزواج حاملا يبلغن                                           املعمـول بـه يف معظم الوالي      

                                                                   ً                                                       وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء املعلومات اليت تفيد بأن عددا كبرياً من الشابات يعانني اإلصابة بناسور مثاين                   
                                               قلقها كذلك لكون هؤالء البنات، عند تزوجهن،                          وتعرب اللجنة عن      .                                                 مهبلي، بسبب الوضع مع قصور يف منو عنق الرحم        

  .                                                                            ال مينحن احلماية وال يتمتعن حبقوقهن بوصفهن أطفاال على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

                       ً   وتوصي الدولة الطرف أيضاً     .                                                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون احلايل من أجل منع الزواج املبكر            -   ٧١٩
                                                                                 ت صغريات السن عند تزوجهن استمرار متتعهن حبقوقهن على النحو املنصوص عليه يف                                          باختـاذ تدابـري تضمن للبنا     

                                                                                                       وتوصـي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية يشارك فيها زعماء اجلماعات احمللية والزعماء                 .           االتفاقـية 
  .    ِّ املبكِّر             ممارسة الزواج          احلد من                    األطفال أنفسهم، بغية         مبا يف ذلك                         الدينيون، واجملتمع برمته، 

                          املمارسات التقليدية الضارة

                                       بشأن العنف املوجه ضد املرأة، وهو           ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                                         ترحـب اللجنة بتقدمي مشروع قانون إىل الربملان يف أيلول          -   ٧٢٠
        بيد أن    .                                                                                                              يـرمي إىل حظر أشكال العنف من قبيل املمارسات التقليدية الضارة والعنف املرتيل، مبا فيه االغتصاب الزوجي                
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                                                                                                                    عرب مرة أخرى عن قلقها إزاء انتشار املمارسات التقليدية الضارة واستمرارها يف الدولة الطرف، ال سيما تشويه                          اللجنة ت 
                                                                                     ً      ً                       األعضاء التناسلية لإلناث، وتقدمي األطفال قرابني وقتلهم أثناء ممارسة طقوس دينية مما يشكل خطراً جسيماً على األطفال،           

  .                  ال سيما البنات منهم

                                                                                               عن قلقها إزاء عدم وجود قانون مانع هلذه املمارسات وعدم كفاية التدخالت من جانب الدولة                              وتعرب اللجنة    -   ٧٢١
                          ً                                 وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لنقص خدمات الدعم املتاحة           .                                                         الطـرف مـن أجل التصدي للممارسات التقليدية الضارة        

                                             لرامية إىل إعادة تأهيل البنات ضحايا هذه                                                                                     حلمايـة البنات اللوايت يرفضن اخلضوع لتشويه أعضائهن التناسلية، واخلدمات ا          
  .        املمارسات

                                                                                                          توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، مجيع التدابري الالزمة من أجل القضاء على                 -   ٧٢٢
              وتوصي اللجنة    .                                        ً       ً                                                   املمارسـات التقليدية الضارة باألطفال جسدياً ونفسياً، وذلك من خالل تعزيز برامج زيادة الوعي             

                                ً       ً                                                                           لك بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً احتادياً حيظر هذه املمارسات، وتشجع على إجراء تغيريات قانونية أخرى على                   كذ
                                                                                                                     صـعيد الدولة، ال سيما يف ما خيص ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، باإلضافة إىل اختاذ تدابري لتقدمي الدعم                   

                                                                اخلضوع لتشويه أعضائهن التناسلية، وأن تقدم خدمات اإلنعاش                                                      للبنات املوجودات يف وضع خطري واللوايت يرفضن      
  .                                    لضحايا هذه املمارسات التقليدية الضارة

                الضمان االجتماعي

    ً                                                                                                          نظـراً الرتفاع نسبة األطفال الذين يعيشون فقراء يف الدولة الطرف، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات                  -   ٧٢٣
                  وتؤكد اللجنة من     .                                                  جتماعي املوضوعة لتلبية احتياجات األطفال وأسرهم                                                    موثوقـة فيما يتعلق مبشمولية خطط الضمان اال       

      وتعرب   .                                                                                                                       جديد أن هذه البيانات بالغة األمهية بالنسبة لرصد وتقييم التقدم احملرز وقياس أثر السياسات فيما يتعلق باألطفال                
                   ً                      الطرف ال يتوافق متاماً مع أحكام املادة                           ً                                        ً                         اللجـنة عن قلقها أيضاً ألن نظام الضمان االجتماعي املعمول به حالياً يف الدولة               

  .             من االتفاقية  ٢٦

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٢٤

                                                                               ً                 أن تطـور نظامها اخلاص جبمع البيانات بشأن مشولية خطط الضمان االجتماعي املعمول هبا حالياً،                 ) أ ( 
           لزم األمر؛                ُ                                                 وأن حترص على أن ُتستخدم مجيع البيانات لتقييم ومراجعة هذه اخلطط كلما 

                                                                 أو وضع سياسة للضمان االجتماعي، إىل جانب سياسة أسرية واضحة           /             ً               أن تـبذل جهوداً ملراجعة و       ) ب ( 
ّ                               ّ                                                     ومتناسقة، يف إطار استراتيجية احلّد من الفقر، وكذلك استراتيجيات فّعالة الستعمال صايف فوائد الضمان االجتماعي                                              

  .                 لتعزيز حقوق الطفل

 والثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية -٧

          ً               وتالحظ أيضاً مع التقدير      .                                                                                       ترحـب اللجنة باألمهية القصوى اليت توىل للتعليم يف امليزانية السنوية للدولة الطرف             -   ٧٢٥
                                                                                                              مـبادرات بعض حكومات الواليات من أجل تيسري السبل حلصول األطفال على التعليم وزيادة نسبة التسجيل باملدارس،            
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      وترحب   .                                                                ل توفري وجبات الطعام ووضع استراتيجية لتعزز تعليم البنات يف نيجرييا                                     مبـا يف ذلـك برامج الدراسة اليت تشم     
  .                                                                                                                               اللجنة أيضا باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مع اجملتمع املدين، من أجل تنفيذ الربامج التعليمية للطفولة املبكرة               

                     ، تظل اللجنة قلقة     )              أهداف التعليم  (                 من االتفاقية     ) ١ (  ٢٩                بشأن املادة     ١                                                    ورغـم ذلـك، ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم           
  :                                                                         بشأن املشاكل املتنوعة اليت يعانيها نظام التعليم يف الدولة الطرف، ومنها ما يلي

                                                                                       عدم توفر تعليم ابتدائي جماين وإلزامي شامل يف أحناء عديدة من نيجرييا، رغم ضمان الدستور لذلك؛  ) أ ( 

                        يف أوساط البنات والنساء؛                          ارتفاع نسبة األمية، ال سيما   ) ب ( 

                            ً                                                                            تـدين مستوى جودة التعليم عموماً يف الدولة الطرف ووجود فوارق إقليمية فيه، ال سيما فيما يتعلق                   ) ج ( 
                                باملوارد واملرافق ومستوى التدريس؛

                                                             وجود فوارق بني اجلنسني وبني املناطق فيما يتعلق بالتسجيل يف املدارس؛  ) د ( 

                                                                     عدالت االنقطاع عن الدراسة، وذلك ألسباب منها الرسوم املدرسية اليت                                     ارتفـاع مستوى التغيب وم        ) ه ( 
          ً                                         تشكل عبئاً على اآلباء الذين يرسلون أطفاهلم إىل املدارس؛

                                                                      نص القانون يف بعض الواليات على إلزامية الفصل بني البنني والبنات يف املدارس؛  ) و ( 

  .                     ووضعهم يف مدارس منفصلة                                           متييز الالجئني واألطفال املشردين عن بقية األطفال   ) ز ( 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٢٦

                        ُ                                          ً       ً      ً                     اختـاذ التدابري املالئمة لكي ُيضمن على األقل جعل التعليم االبتدائي إلزامياً وجمانياً وشامالً جلميع                 ) أ ( 
        األطفال؛

               ضرية والريفية؛                                                                      إعطاء األولوية إىل تكافؤ فرص احلصول على التعليم للبنات والبنني يف املناطق احل  ) ب ( 

                                                                                                   اختـاذ التدابري الالزمة ملعاجلة مشكلة تدين مستوى التعليم والعمل على حتسني الكفاية الداخلية يف                 ) ج ( 
               إدارة التعليم؛

                                                بناء هياكل أفضل للمدارس وتدريب املدرسني بشكل جيد؛  ) د ( 

                          فال على مواصلة الدراسة                                                             ً               السـعي إىل مواصلة العمل بالتدابري القائمة على املشاركة تشجيعاً لألط              ) ه ( 
                          خالل فترة التعليم اإللزامي؛

                                                                                          اختاذ خطوات إضافية، مبا فيها الربامج التعليمية غري الرمسية، من أجل التصدي ملشكلة ارتفاع نسبة      ) و ( 
       األمية؛
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                                                                                               العمـل على إتاحة الفرصة لألطفال املنقطعني عن الدراسة واملراهقات احلوامل من أجل استئناف                ) ز ( 
         دراستهم؛

       اإليدز؛ /                                                                 العمل على إتاحة فرصة التعلم لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري  ) ح ( 

                                                                       احلرص على وضع الالجئني وطاليب اللجوء يف مدارس اجملتمعات احمللية، تيسريا إلدماجهم؛  ) ط ( 

          ق العمل،                                                                                       زيادة برامج التدريب املهين للشباب، ال سيما البنات، هبدف تيسري سبل وصوهلم إىل سو               ) ي ( 
  ؛    ١٩٨٩                                                                            والتصديق، يف هذا الصدد، على اتفاقية اليونسكو اخلاصة بالتعليم التقين واملهين لعام 

  .                                                            طلب املزيد من املساعدة التقنية من جهات مثل اليونيسيف واليونسكو  ) ك ( 

  تدابري احلماية اخلاصة-٨

               ً املشردون داخلياً /              األطفال الالجئون

                                                                                     طائفية املرتبطة باخلالفات السياسية والدينية والعرقية قد أدت إىل وجود فئة كبرية                                          تالحظ اللجنة أن الصدامات ال     -   ٧٢٧
                                                                                                                    من األشخاص املشردين داخليا من ضمن السكان يف الدولة الطرف، وأن نيجرييا موطن لفئة كبرية من الالجئني القادمني                  

                                     ً      اء حالة األطفال الالجئني واملشردين داخلياً                                  وتعرب اللجنة عن قلقها إز      .                                                  مـن بلدان جماورة مثل تشاد، وسرياليون وليبرييا       
                                                                                                                       الذيـن يعيشون يف خميمات لالجئني، وتأسف لقلة املعلومات املتعلقة هبؤالء األطفال الواردة يف تقرير الدولة الطرف كما                  

  ن                 وتعرب اللجنة ع    .                                                                                                 تأسـف ملوقـف الدولة الطرف اليت تعترب أن مشكلة األطفال طاليب اللجوء غري مطروحة يف نيجرييا                
                                                                                                        قلقها بشكل خاص إزاء املعلومات اليت تفيد بوقوع استغالل جنسي للبنات والنساء الالجئات داخل املخيمات وخارجها،    

                                                                   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع حاالت احلمل يف أوساط             .                                                   مبـن فـيهن املراهقات اللوايت يكرهن على البغاء        
  .                     املراهقات داخل املخيمات

  :                  لدولة الطرف مبا يلي             توصي اللجنة ا -   ٧٢٨

                                                                                             أن حترص، من باب األولوية، على أن يكون جلميع األطفال وأسرهم من املشردين والالجئني سبيل                 ) أ ( 
                                                                                                                  للوصـول إىل اخلدمات الصحية والتعليمية، وعلى محاية مجيع حقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا فيها احلق يف                  

                   التسجيل عند امليالد؛

                                                                                ري تكفل للمراهقني الذين يعيشون يف املخيمات تزويدهم مبا يالئمهم من تثقيف يف                             أن تـتخذ تداب     ) ب ( 
                                                     جمال الصحة اإلجنابية وخدمات استشارية تراعي مصاحل األطفال؛

                                                                                                أن تـتخذ تدابري فورية تكفل جلميع النساء واألطفال املشردين والالجئني احلماية من مجيع أشكال                 ) ج ( 
                                 وتقدمي اجلناة إىل احملاكمة حسب األصول؛                        االعتداء واالستغالل اجلنسيني 

      ١٩٦١                                                       املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام             ١٩٥٤                   على اتفاقية عام              أن تصدق     ) د ( 
  ؛                            بشأن ختفيض حاالت انعدام اجلنسية
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                                                                                ً              أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن حالة األطفال الالجئني واملشردين داخلياً،                 ) ه ( 
ّ              ن فيهم القُّصر غري املصحوبني؛ مب ُ           

  .                                                                    أن تواصل تعاوهنا مع جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  ) و ( 

                                  األطفال املتأثرون بالرتاعات الطائفية

   نة           وتعرب اللج  .                                                                                          تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء األثر الذي ختلفه الرتاعات الطائفية يف نفوس األطفال يف نيجرييا     -   ٧٢٩
                                                                                                                       عـن جزعها إزاء املعلومات اليت تفيد بوقوع أعمال قتل خارج نطاق القضاء ال متيز بني كبري وصغري يف هذه الرتاعات،                     

                                                          وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء اآلثار املباشرة هلذا العنف على   .     ُ                         ً      ً              ً       حيـث ُيقتل األطفال والكبار يومياً، رمياً بالرصاص وحرقاً     
  .                                                                                  طفال املقاتلون، وإزاء ما يتعرضون لـه من إصابات جسدية وصدمات نفسية شديدة                                           الضـحايا األطفال، مبن فيهم األ     

                                                                                                                     وتالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف وقد وقعت على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك                  
  .                       األطفال يف الرتاعات املسلحة

                                                  ملمكنة ملنع وقوع الرتاعات الطائفية، ووضع سياسة                                                                توصـي اللجـنة الدولـة الطرف باختاذ مجيع التدابري ا           -   ٧٣٠
                                                                                                             وبـرنامج شـاملني إلعمال حقوق األطفال املتضررين من النـزاعات، وختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية وفقا                

  :                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف خاصة مبا يلي  .     لذلك

                      م شامل لتقدمي الدعم                                                                               القـيام، بالـتعاون مـع منظمات غري حكومية ومنظمات دولية، بوضع نظا              ) أ ( 
                                       ً           ، وال سيما األطفال احملاربني واملشردين داخلياً غري                بالرتاعات                                                    النفسـي واالجـتماعي ومسـاعدة األطفال املتأثرين         

                                                                        املصحوبني والالجئني والعائدين والناجني من األلغام األرضية، مع احترام خصوصياهتم؛

                            يف النظام التعليمي، مبا يف          عات                      فال املتأثرين بالرتا                                                     اختاذ تدابري فعالة لضمان إمكانية إعادة دمج األط         ) ب ( 
                                                                                                                    ذلك من خالل برامج التعليم غري الرمسي وإيالء األولوية إلصالح مباين املدارس ومرافق التعليم وربط املرافق املتأثرة                 

                                     بشبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء؛                  من جراء النـزاعات 

                                                          وكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك                                             إعطـاء األولوية للتصديق على الربوت       ) ج ( 
  .                       األطفال يف الرتاعات املسلحة

              تعاطي املخدرات

                                                                                                               بينما تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف يف جمال مكافحة املخدرات واالجتار هبا والعنف املتعلق باملخدرات، فإهنا                 -   ٧٣١
                                                                  األطفال يف نيجرييا، مبا يف ذلك استخدام مادة القنب واملؤثرات                                                                    تظـل قلقة إزاء شدة إساءة استعمال العقاقري يف أوساط         

                         وتعرب اللجنة عن قلقها      .                                                                                                 العقلـية، واهلريوين، والكوكايني، واملذيبات العضوية املتطايرة، وإساءة استعمال النباتات احمللية          
                               وتعرب عن قلقها كذلك إزاء عدم  .    ً                                                                              أيضـاً إزاء املعلومـات اليت تفيد بتزايد ارتكاب الشباب للجرائم املتعلقة باملخدرات       

                                                                                                                       وجود قانون حمدد حيظر بيع املواد اخلاضعة للمراقبة واخلاصة باألطفال واستخدامها واالجتار هبا، وإزاء عدم وجود برامج                 
  .                 للعالج يف هذا الصدد
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                                                                                                 توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بـأن جتري دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشكلة تعاطي األطفال           -   ٧٣٢
                                                                                                             خدرات، وأن تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، بوسائل منها وضع استراتيجيات عامة للحد من الفقر وتنظيم                     لـلم 

                     متكني األطفال املتعاطني          كفالة                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على         .                                    محـالت توعـية وتثقـيف لـلجمهور       
                              ج واالستشارة والتعايف وإعادة                                                                                      لـلمخدرات والعقـاقري من سبل الوصول إىل هياكل وإجراءات فعالة من أجل العال             

                                                                                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تسعى إىل التعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وطلب                 .        االندماج
  .            املساعدة منها

              أطفال الشوارع

     تأسف      ً                                                                                                 نظـراً الرتفـاع عدد األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع وعدد األسر املشردة يف الشوارع،                  -   ٧٣٣
  .                                                                              اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن اآلليات والتدابري اخلاصة الكفيلة بالتصدي هلذه املشكلة

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٣٤

                                                                                               أن جتـري دراسـة شاملة بشأن أسباب هذه الظاهرة ونطاقها وتضع استراتيجية شاملة للتصدي                 ) أ ( 
                            ة من هذه الظاهرة واحلد منها؛                                        ملشكلة تزايد عدد أطفال الشوارع هبدف الوقاي

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

                                        ة تأهيلهم بعد تعرضهم لالعتداء البدين                    لشفائهم وإعاد         الالزمة        دمات    اخل           األطفال                   أن تكفـل هلؤالء     ) ج ( 
                               خلدمات الالزمة ملصاحلتهم مع أسرهم       وتوفري ا                                  احلماية من وحشية قوات الشرطة؛       و                              واجلنسـي وتعـاطي املخدرات؛      

  .      واجملتمع

                                             االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اخلليعة

                                                   ن قلقها لكون عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي                                                                  ترى اللجنة أن تنفيذ القانون احلايل غري فعال، وتعرب ع          -   ٧٣٥
                      ً                                                        وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً تزايد املعلومات اليت تفيد بوقوع اعتداءات جنسية             .     ً                                    آخـذاً يف االرتفـاع يف الدولـة الطرف        

                                                                  وتعرب اللجنة عن قلقها لكون األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ال           .                                             وحـاالت اغتصاب للبنات، ال سيما يف الشمال       
  .                             ُ                    أو املساعدة على التعايف، بل قد ُيعاملون معاملة اجملرمني /                                       يتلقون يف كثري من األحيان احلماية الكافية و

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٣٦

                                                                                                 إجراء دراسة شاملة تتناول مسألة استغالل األطفال جنسيا ويف املواد اخلليعة، مع مجع بيانات دقيقة             ) أ ( 
           الظاهرة؛                 بشأن مدى شيوع هذه

                                                                                         اختاذ تدابري تشريعية مالئمة ووضع سياسة فعالة وشاملة ملنع ومكافحة استغالل األطفال جنسيا ويف        ) ب ( 
                                                                          املواد اخلليعة، مبا يف ذلك مكافحة العوامل اليت تعرض األطفال إىل خطر هذا االستغالل؛
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                          ني واملدعني العامني على كيفية                                                             تدريـب املوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني، واألخصائيني االجتماعي      ) ج ( 
      ً                                              قضائياً على حنو يراعي مصلحة الطفل وحيترم خصوصية                  ة اجلناة                                                   تلقـي الشـكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومالحق       

        الضحية؛

                                                                                                   إعطـاء األولوية إىل املساعدة على التعايف والعمل على مشل الضحايا بالتعليم والتدريب واملساعدة                ) د ( 
                                                                                 الضـحايا الـذي ال يسـتطيعون العـودة إىل أسـرهم حبلـول بديلـة مالئمة                                                  النفسـية واملشـورة، وتـزويد       

                                        ال تصبح حلوال رمسية إال إذا كانت املالذ األخري؛

                                                     الكف عن جترمي األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي يف مجيع الظروف؛    ) ه ( 

    عالن     ً   وفقاً إل                                                                                     تنفـيذ سياسات وبرامج مالئمة لوقاية األطفال الضحايا وشفائهم وإعادة إدماجهم،              ) و ( 
     الذي                                                            ؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية           امل      يف     ين                      اللتزام العاملي املعتمد   ل                 وبرنامج العمل و  

  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦         عقد عامي 

                 االستغالل االقتصادي

            نظمة العمل                    على اتفاقييت م       ٢٠٠٢        أكتوبر   /                                                                   تالحـظ اللجـنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف يف تشرين األول            -   ٧٣٧
                                                     بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري            ١٨٢                                              املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، ورقم           ١٣٨              الدولية رقم   

                                                               ً                                         غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء كثرة عدد األطفال العاملني بنيجرييا خدماً يف املنازل، ويف املزارع، ويف                   .                     فورية للقضاء عليها  
                          ً                                            وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن االستغالل واالعتداء حيدثان عادة يف             .                         لع، ومتسولني يف الشوارع                        قطـاع املناجم واملقا   

  .                                     سياق رعاية األسر املمتدة ويف إطار التعلم

  .                                                                                                                  كمـا تعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املعلومات اليت تشري إىل إكراه األطفال على العمل يف الدولة الطرف                    -   ٧٣٨
                                                                                                 ة جهود الدولة الطرف ووكاالت األمم املتحدة من أجل احلد من هذه الظاهرة، فإهنا تأسف هلزالة                                       وبيـنما تقـدر اللجن    

  .                                النتائج اليت أسفرت عنها هذه اجلهود

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -   ٧٣٩

                                                                                                 أن تواصل وتعزز جهودها الرامية إىل القضاء على عمالة األطفال، ال سيما من خالل التصدي إىل                  ) أ ( 
                                   ً                                                                         ألسـباب اجلذرية الستغالل األطفال اقتصادياً وذلك من خالل القضاء على الفقر ووضع نظام رصد شامل لعمالة                  ا

                                                                                                        األطفال بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، واملنظمات اجملتمعية، وموظفي إنفاذ القانون، ومفتشي العمل، والربنامج   
           ل الدولية؛                                             الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العم

                                                                                      ً          أن تبذل كل جهد، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الوقائية، حىت يتمكن األطفال العاملون من العمل وفقاً            ) ب ( 
                                                                                                                    لـلمعايري الدولـية، وحـىت ال يعملوا يف ظروف تضر هبم، ويتلقوا رواتب مالئمة ومزايا أخرى متعلقة بالعمل مع                    

                        ذلك من الفرص اإلمنائية؛                                           استمرار إمكانية حصوهلم على التعليم الرمسي وغري
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                                                                                               أن تعمـل على تنفيذ مجيع السياسات والقوانني املتعلقة بعمالة األطفال، بوسائل منها تنظيم محالت            ) ج ( 
  .                                           لتوعية اجلمهور وتثقيفه بشأن محاية حقوق األطفال

                            بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم

                                                          يت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مكافحة االجتار باألطفال،                                                                تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود اجلدية واملثالية ال         -   ٧٤٠
                    وترحب اللجنة كذلك     .                                                                                                 ومن ذلك إبرام اتفاقات ثنائية ملكافحة االجتار باألطفال، وعمليات املراقبة املشتركة عند احلدود            

                     شخاص، وتعيني الرئيس                                               ، وإنشاء الوكالة الوطنية حلظر االجتار باأل          ٢٠٠٣       يوليه   /                                        بسـن قانون حيظر االجتار بالبشر يف متوز       
                 ً          وتالحظ اللجنة أيضاً توقيع      .     ٢٠٠٣       يونيه   /                                                                        للمسـاعد اخلاص لشؤون مكافحة االجتار بالبشر وعمالة األطفال يف حزيران          

      ٢٠٠٢                                                                                     على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل اآلخرين يف البغاء، وتصديقها يف عام                  ٢٠٠٣                    الدولـة الطرف يف     
                                                                                        شخاص، وخاصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول امللحق باتفاقية                                         على بروتوكول منع االجتار باأل    

  .                                          األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

       ويف هذا   .                                                                                       توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها من أجل منع ومكافحة االجتار باألطفال       -   ٧٤١
  :                  الطرف على ما يلي                         الصدد، تشجع اللجنة الدولة

                                                                                       حتسـني نظـام مجع البيانات املتعلقة ببيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم، والعمل على أن تستخدم        ) أ ( 
                                                                       مجيع البيانات واملؤشرات يف وضع السياسات والربامج واملشاريع ورصدها وتقييمها؛

                        األطراف ودون اإلقليمية مع                                                                       السـعي إىل إبـرام مـزيد من االتفاقات الثنائية واالتفاقات املتعددة           ) ب ( 
                                                                                                          البلدان املعنية، مبا فيها البلدان اجملاورة، من أجل منع بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم، ووضع خطط عمل مشتركة       

                   بني البلدان املعنية؛

                                                                                                   مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل تيسري محاية األطفال، وعودهتم اآلمنة إىل أسرهم وإعادة إدماجهم                ) ج ( 
                                                                 اجملتمع، بوسائل منها، وضع برامج للمساعدة يف التعايف وإعادة اإلدماج؛ يف

                                                                                 تعزيز عمل الوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص وختصيص موارد كافية لتمكينها من االضطالع   ) د ( 
                مبهامها بفعالية؛

             ف األطفال على                           بشأن اجلوانب املدنية الختطا    ١٩٨٠       لعام   ٢٨                                 التصـديق على اتفاقية الهاي رقم        ) ه ( 
  ؛            الصعيد الدويل

  .                                                                 مواصلة تعاوهنا مع جهات خمتلفة منها اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة  ) و ( 

            قضاء األحداث

                                                                                                              تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إصالح إدارة شؤون قضاء األحداث، مبا يف                   -   ٧٤٢
                                                                             ق عامل وطين معين بإدارة شؤون قضاء األحداث وعرض مشروع السياسة الوطنية                          بإنشاء فري      ٢٠٠٢                     ذلك قيامها يف عام     
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                                                          غري أن اللجنة ال تزال تشعر بقلق بالغ ألن نظام قضاء             .                                                              بشـأن إدارة شؤون قضاء األحداث يف نيجرييا وطرحه للمناقشة         
                                       عايري والقواعد الدولية ال سيما فيما                                                                                             األحداث املعمول به يف الدولة الطرف، ال سيما نظام حماكم الشريعة، ال يتوافق مع امل              

  :   يلي

                                                                                                       يف انـتظار سـن قانون حقوق الطفل يف مجيع الواليات، يظل البون شاسعا فيما يتعلق بالسن الدنيا                    ) أ ( 
                                           ً                                  للمسؤولية اجلنائية، حيث تعد هذه السن أحياناً أدىن بكثري مما حددته املعايري الدولية؛

                                              إىل االعتداء اجلسدي لدى الشرطة أو موظفي االحتجاز؛    ً                        كثرياً ما خيضع اجلناة من األحداث   ) ب ( 

                                                                               وضع األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف مرافق احلجز والسجن نفسها اليت يودع فيها الكبار؛  ) ج ( 

         سنوات؛ ٨                                           الطول املفرط ملدة االحتجاز حيث قد تبلغ أحيانا   ) د ( 

                                                  الطول املفرط للمدة الزمنية السابقة للبت يف القضايا؛    ) ه ( 

                                     سنة يف حماكم الكبار يف كثري من األحيان؛  ١٨                    حماكمة األشخاص دون سن   ) و ( 

                                   سنة خالل حماكمتهم يف كثري من األحيان؛  ١٨                                  عدم وجود متثيل قانوين لألشخاص دون سن   ) ز ( 

                            عن الدراسة أو التسكع،      ب                       مثل التشرد، أو التغي     "                  جرائم ظاهر احلال   "                              احتجاز بعض األطفال الرتكاهبم       ) ح ( 
  ؛ "                                لتعنتهم وخروجهم عن طاعة الوالدين "                 ء على طلب آبائهم       أو بنا

           سنة مما     ١٨                                                                                شـدة االكتظاظ وسوء األحوال يف دور ومراكز األحداث بالنسبة لألشخاص دون سن                ) ط ( 
                                                 يتعارض مع القانون، ويف السجون اليت يودعون هبا كذلك؛

                                       نقص أعداد املهنيني املدربني يف هذه املؤسسات؛  ) ي ( 

                              سنة بعد انتهاء اإلجراءات       ١٨                                                         املساعدة من أجل إعادة تأهيل وإدماج األشخاص دون سن                     عدم توفر     ) ك ( 
          القضائية؛

                                               من القانون اجلنائي، إضافة إىل قوانني عقوبات         )  ٢ (   ٣١٩                                       من قانون األطفال والشباب واملادة         ١٢       املادة    ) ل ( 
  .     سنة  ١٨           خاص دون سن                                                      والية يف الشمال، حيث تنص على فرض عقوبة اإلعدام على األش  ١٢          الشريعة يف 

                                                                                                                ورغم ادعاء الدولة الطرف عدم وجود تناقضات بني أحكام االتفاقية وقوانني الشريعة فيما يتعلق حبقوق الطفل،                 -   ٧٤٣
                                                بأحكام قاسية والإنسانية ومهينة مثل أحكام         ١٨                                                                            فإن اللجنة ال تزال تشعر ببالغ القلق إزاء احلكم على األطفال دون سن              

      من    ٩٥                                                  وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك ألنه مبوجب الباب           .                                 طراف اليت تصدرها حماكم الشريعة                            الـرجم واجللد وبتر األ    
                                                                                                                    قانون عقوبات الشريعة، جيوز معاقبة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني السابعة والثامنة عشرة باحلبس يف مؤسسات                

  .                                                        ً إصالحية، وبضرهبم بعصا عشرين ضربة أو بأداء غرامة أو هبما معاً
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                            التنفيذ التام ملعايري قضاء                                                                                       وصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قوانينها وسياساهتا وميزانياهتا من أجل ضمان             ت -   ٧٤٤
    ً              فضالً عن قواعد     ،               من االتفاقية    ٤٠            من املادة  ̀  ٧̀  و  `  ٤̀ -̀  ٢̀  ) ب ( ٢        الفقرة      و  ) ب (  ٣٧                            األحـداث، وال سيما املواد      

                                        ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع       )           قواعد بيجني  (                                                              األمـم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          
                                                                    ، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم، ومبادئ           )                        مبادئ الرياض التوجيهية   (                جـنوح األحداث    

          اللجنة يف                                                                                                                      فييـنا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، ويف ضوء يوم املناقشة العامة الذي عقدته                  
  .  اث                           بشأن إدارة شؤون قضاء األحد    ١٩٩٥    عام 

  :                                                                ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بوجه خاص مبا يلي -   ٧٤٥

                 يف الدولة الطرف   ٣٦                                                                       أن تعمـل عـلى تطبيق السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية يف مجيع الواليات ال       ) أ ( 
        أعاله؛   ٦٧٦              به يف الفقرة                                     باختاذ تدابري وإجراءات على النحو املوصى

                                                            سنة احلق يف املساعدة القانونية املالئمة ويف الدفاع وأن            ١٨                                 أن تضمن جلميع األشخاص دون سن         ) ب ( 
                                              تعمل على التعجيل يف إجراءات حماكمتهم بشكل عادل؛

  ذ                                                             ً         ً                           أن تـنفذ تدابـري بديلة عن احلرمان من احلرية حىت يكون االحتجاز تدبرياً يتخذ فعالً كآخر مال                   ) ج ( 
                وألقصر مدة ممكنة؛

                                                   ً                                               أن تعمل، يف احلاالت اليت يكون فيها احلرمان من احلرية أمراً ال مناص منه، على أن تكون ظروف                    ) د ( 
                                                                                        االحتجاز يف توافق تام، على وجه اخلصوص، مع قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم؛

                                               القانون اجلنائي، إضافة إىل تعديل قانون عقوبات                                                     أن تعجـل بـتعديل قـانون األطفال والشباب و             ) ه ( 
                                                                                                                           الشـريعة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة اليت يعامل هبا اجلناة من األحداث، وأن                  
                                                                                                                 تـتخذ، يف انـتظار ذلـك، تدابـري على سبيل األولوية لضمان عدم إصدار حماكم الشريعة ألحكام تقضي مبعاقبة                    

                                                                                                سنة بشكل من أشكال التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة من قبيل اجللد وبتر                ١٨                ألشخاص دون سن     ا
        األطراف؛

                                                                         برامج تدريب تتعلق باملعايري الدولية ذات الصلة جلميع املوظفني العاملني                                   أن تعطي األولوية لوضع       ) و ( 
      سنة   ١٨                                        الشرطة لتناول قضايا األشخاص دون سن                                          وإنشاء وحدات خاصة ضمن جهاز                                يف نظـام قضـاء األحداث     

  ؛                           املوجودين يف وضع خمالف للقانون

                                                                                    أن تبذل كل جهد إلنشاء برنامج إلعادة تأهيل وإدماج األحداث بعد انتهاء اإلجراءات القضائية؛  ) ز ( 

            ً                                                                            أن جتـري تعديـالً لقانون األطفال والشباب، حلظر مجيع أشكال العقاب اجلسدي يف مؤسسات                 ) ح ( 
    ون؛    السج

                                                                                                أن تسعى إىل احلصول على املساعدة التقنية من جهات منها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                 ) ي ( 
  .                 اإلنسان واليونيسيف
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  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-٩

             ن بيع األطفال               ّ                                                                              تالحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف قد وقعت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأ            -   ٧٤٦
                                                                                           ّ                          واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، وعلى الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة، لكنها مل               

  .               تصدق عليهما بعد

                                          الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل                                  ّ           ً                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأنّ تبادر فوراً بالتصديق على           -   ٧٤٧
                                                     ، وعلى الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف              اخلليعة                                            يع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد                 بشـأن ب  

  .                  وبتنفيذ أحكامهما            ّ  الرتاعات املسلّحة

  املتابعة والنشر-١٠

        املتابعة

                   الية بوسائل منها                                                                                                    توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكي تنفذ بالكامل التوصيات احل               -   ٧٤٨
                                                                                                                       إحالـة هـذه التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء أو احلكومة أو أي هيئة مماثلة، والربملان، وإىل احلكومات والربملانات                   

  .                                                     ً                                اإلقليمية أو التابعة للواليات، حسب االقتضاء لكي حتيط علماً هبا وتتخذ ما يلزم من إجراء بشأهنا

      النشر

                                                                           طرف بأن تنشر التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات                            كما توصي اللجنة الدولة ال   -   ٧٤٩
                  على سبيل املثال    (                                                                        اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل اإلنترنت،               )                 املالحظات اخلتامية  (         الصـلة   

                                                شباب، واجلماعات املهنية، واألطفال، بغية إثارة                                                              ليطلع عليها اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، ومجاعات ال         )          ال احلصـر  
  .                                               النقاش وإشاعة الوعي باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل-١١

                                                                                                              يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنة والواردة يف التقرير السابق عن دورهتا التاسعة والعشرين بشأن تقدمي                 -   ٧٥٠
                                                                            تؤكد اللجنة أمهية األخذ مبمارسة تقدمي التقارير بتوافق تام مع أحكام             ، )CRC/C/114 (                             الـتقارير على أساس دوري      

                                                                            ومن اجلوانب اهلامة ملسؤولية الدول األطراف جتاه األطفال مبوجب االتفاقية، العمل على     .                  مـن االتفاقية     ٤٤         املـادة   
                            ذا الصدد يعد تقدمي الدول          ويف ه   .                                                                                     إتاحـة فرص منتظمة للجنة حقوق الطفل للنظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية             

                                                   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني   .                                         ً           األطراف لتقارير منتظمة ويف الوقت احملدد أمراً بالغ األمهية
  .                                                أي قبل موعد تقدمي التقرير الدوري الرابع           ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٨                                                   الثالـث والرابع يف تقرير موحد يف موعد أقصاه          

                                      وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن         ). CRC/C/118      انظر   (         صفحة      ١٢٠                          عدد صفحات هذا التقرير                      على أال يتجاوز    
   .                                                               تقدم تقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، على حنو ما تنص عليه االتفاقية
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  التعاون مع هيئات األمم املتحدة وغريها من اهليئات املختصة-     ً ثالثا  

                                                                            اع الفريق العامل السابق للدورة وأثناء الدورة نفسها، اجتماعات خمتلفة                                                عقدت اللجنة، قبل وخالل انعقاد اجتم      -   ٧٥١
                                                                                                                 مع هيئات ووكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة ومع هيئات خمتصة أخرى وذلك يف إطار احلوار والتفاعل املستمرين                 

  :                     واجتمعت اللجنة بكل من  .              من االتفاقية  ٤٥                          مع هذه اهليئات يف ضوء املادة 

                                   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛           ممثلي مفوضية - 

                                                 أعضاء اللجنة الكندية الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان؛ - 

                                                                                                         السيد مانفريد نوفاك، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                -
  .                       أو الالإنسانية أو املهينة

                               تقدمي الدعم الشامل إىل االحتاد      "                                     تحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنون                                             ويف إطـار مشـروع مفوضـية األمم امل         -   ٧٥٢
ُ                                                    ، ُدعي ثالثة أعضاء من اللجنة األفريقية املعنية حبقوق الطفل  "                                                        األفـريقي مـن أجـل تدعيم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

         كانون    ٢٨       إىل     ٢٤               الفترة من                                                                                           ورفاهه إىل احلضور كمراقبني خالل األسبوع الثالث من الدورة الثامنة والثالثني للجنة يف            
                 ً                                                                                وقد أتاح ذلك فرصةً ألعضاء كلتا اهليئتني لكي جيتمعوا ويناقشوا القضايا اليت هي موضع اهتمام                 .     ٢٠٠٥         يـناير    /       الـثاين 

                                                                                                        كمـا اجتمع أعضاء اللجنة األفريقية مبمثلني عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم              .        مشـترك 
  .                                                    وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باتفاقية حقوق الطفل  )          اليونيسيف (   لة             املتحدة للطفو

  يوم املناقشة العامة املقبل-     ً رابعا  

                                 ، خمطط يوم مناقشتها العامة يف          ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨               املعقودة يف        ١٠٢٥                            اعتمدت اللجنة، يف جلستها      -   ٧٥٣
            انظر املرفق     (    ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ١٦                الذي سينظم يف      "               لرعاية األبوية                        األطفال املفتقرين إىل ا    "               حول موضوع        ٢٠٠٥     عام  
   ).     الثاين

  أنشطة املتابعة-     ً خامسا  

  ،  )         اليونيسيف (                                                                                        قامـت مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة         -   ٧٥٤
    ١٣     إىل   ١١                                          تامية للجنة حقوق الطفل وذلك خالل الفترة من                                                       بتنظيم حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن تنفيذ املالحظات اخل  

                                                                       وقد استضافت حكومة تايلند حلقة العمل هذه اليت حضرها مشاركون من             .             يف بانكوك      ٢٠٠٤       نوفمرب   /                تشـرين الـثاين   
          م املتحدة                                                                         ً                                          كمـبوديا وإندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند وفييت نام، فضالً عن ممثلني لكيانات تابعة لألم               

                                                                       السيدة سيزوري شوتيكول، والسيد جاكوب إغربت دوك، والسيدة يانغي يل، والسيدة   :                              وأربعـة أعضـاء يف اللجنة هم   
                                                                              وقد استهدفت حلقة العمل مسؤولني حكوميني من الدول األطراف اخلمس وممثلني عن              .            ساهوفيتش -                  نيفينا فوكوفيتش   

  .                                                   يون، باإلضافة إىل ممثلني عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان                                      اجملتمع املدين، مبن فيهم خرباء وطنيون وبرملان

                                                                    ، اجتمع رئيس اللجنة وبعض أعضائها املعنيني لكي يبحثوا إمكانية عقد          ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٩    و   ١٣    ويف   -   ٧٥٥
  .     رجنتني           يف قطر واأل    ٢٠٠٥                                                                         حلقيت عمل دون إقليميتني بشأن متابعة توصيات اللجنة واحتمال تنظيمهما خالل عام 
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                                                                      ، وجه رئيس جلنة حقوق الطفل رسالة إىل رئيس الدورة الستني للجنة                ٢٠٠٤         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٢    ويف   -   ٧٥٦
                              الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل يف   "                                 األطفال احملرومون من الرعاية األبوية "                                             حقـوق اإلنسـان فيما يتعلق باملقرر املعنون       

                                                                       وقد الحظت اللجنة يف هذا املقرر تواتر تناول مالحظاهتا اخلتامية بشأن             .  )CRC/C/143      انظر   (                           دورهتـا السابعة والثالثني     
                                ّ                                                                                           تقاريـر الـدول األطراف للصعوبات اجلدّية املواجهة فيما يتعلق بتوفري الرعاية لألطفال يف مرافق احلضانة الرمسية أو غري                   

                                                  توفر يف أماكن إقامة األطفال، والتوصية يف أغلب                                                                                        الرمسية، مبا يف ذلك الرعاية اليت يوفرها األقارب أو التبين أو الرعاية اليت              
                                                   وأوصى املقرر، يف مجلة أمور، بأن تنظر جلنة حقوق           .                                                                     األحـيان بـتعزيز تدابـري الرعاية البديلة ورصدها بصورة منتظمة          

   جل                                                                                                                     اإلنسـان يف دورهتـا احلادية والستني، يف إنشاء فريق عامل يتوىل إعداد مشروع مبادئ توجيهية لألمم املتحدة من أ                   
  .                                                             محاية األطفال احملرومني من الرعاية األبوية وتوفري الرعاية البديلة هلم

  التعليقات العامة-     ً سادسا  

          األطفال غري   :                                                                                               ناقشـت اللجـنة سـري العمـل فيما يتعلق بصياغة مشاريع تعليقاهتا العامة اخلمسة املقبلة بشأن           -   ٧٥٧
                                                    ضاء األحداث؛ وحقوق أطفال السكان األصليني؛ وإعمال                                                                   املصـحوبني وملتمسـو اللجوء؛ واملبادئ الرئيسية يف نظام ق         

  .                                                      حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ وحقوق األطفال املعوقني

  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني-     ً سابعا  

  :                                                                 يرد فيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة -   ٧٥٨

  .     ألعمال            إقرار جدول ا - ١ 

  .                املسائل التنظيمية - ٢ 

  .                        تقدمي تقارير الدول األطراف - ٣ 

  .                           النظر يف تقارير الدول األطراف - ٤ 

  .                                                                         التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى ووكاالهتا املتخصصة وغريها من اهليئات املختصة - ٥ 

  .                 أساليب عمل اللجنة - ٦ 

  .                التعليقات العامة - ٧ 

  .                االجتماعات املقبلة - ٨ 

  .          مسائل أخرى - ٩ 

  اعتماد التقرير-     ً ثامنا  

                                ، يف مشروع التقرير عن دورهتا          ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨               املعقودة يف        ١٠٢٥                            نظـرت اللجنة، يف جلستها       -   ٧٥٩
  .                             واعتمدت اللجنة التقرير باإلمجاع  .                الثامنة والثالثني
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل

          اسم العضو           بلد اجلنسية
  *                              السيد إبراهيم عبد العزيز الشدي                   ة العربية السعودية     اململك

  *     ثاين-                          السيدة غالية حممد بن محد آل     قطر

  *                 السيدة جويس أليوش      كينيا

  *                     السيدة سيزوري شوتيكول       تايلند
  *                   السيد لوجيي تشيتاريال        إيطاليا
   **                     السيد جاكوب أغبريت دوك       هولندا
   **               السيد كامل فياليل       اجلزائر
   **        شرية خطاب        السيدة م    مصر
   **               السيد حامت قطران     تونس
   **                           السيد لوتار فريديريش كرامبان       أملانيا

  *              السيدة يانغي يل             مجهورية كوريا
   **                    السيد نوربوتو ليفسكي        األرجنتني
   **                        السيدة روزا ماريا أورتيث          باراغواي 

   **                       السيدة آوا ندي أودراوغو             بوركينا فاسو
  *                       السيدة ماريليا ساردينربغ        الربازيل
  *               السيدة لوسي مسيث        النرويج
   **                     السيدة مارجوري تايلور        جامايكا

  *          ساهوفيتش-                       السيدة نيفينا فوكوفيتش                   صربيا واجلبل األسود
 

 

 

______________               

  .    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف   * 
  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٨                    تنتهي مدة العضوية يف    ** 
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٥اقشة العامة الذي سينظم يف عام خمطط ليوم املن
 "األطفال املفتقرين إىل الرعاية األبوية"بشأن موضوع 

                                                 ً      ً  من نظامها الداخلي املؤقت، أن ختصص بصورة دورية يوماً واحداً   ٧٥                         ً               قـررت جلنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة        - ١
  .                 مواضيع حقوق الطفل                                                                   إلجراء مناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد االتفاقية أو بشأن موضوع من 

                     األطفال املفتقرين إىل    "                                                                                         وقررت اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني أن ختصص يوم املناقشة العامة القادم ملوضوع               - ٢
                                      خالل الدورة األربعني للجنة يف مكتب األمم     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦                                وستجري املناقشة يف يوم اجلمعة         ".                الرعاية األبوية 

  .             املتحدة يف جنيف

ٍ                                                             والغـرض من يوم املناقشة العامة هو تشجيع التوصل إىل فهٍم أعمق حملتويات وآثار االتفاقية من حيث عالقتها                   - ٣                                                   
                                                                  ويدعى ممثلو احلكومات وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وكذلك ممثلو        .                        وستكون املناقشات علنية    .               مبواضـيع حمددة  

                                                             ت غري احلكومية واخلرباء بصفتهم الشخصية إىل املشاركة يف هذه                                                            هيـئات األمـم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظما       
   .        املناقشة

                                                       األطفال املفتقرون إىل الرعاية األبوية يف اتفاقية حقوق الطفل  :       السياق

                                          فقد أثري ذلك يف الديباجة اليت تالحظ أن          .                                                                       يـتم التركـيز يف االتفاقية كلها على أمهية األسرة يف حياة األطفال             - ٤
                                                                                                                 تبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية مجيع أفرادها وخباصة األطفال، ينبغي أن توىل                          األسرة، باع  "

     كامال    ً  منواً          شخصيته        تنمو              الطفل، كي    "        ، وأن       ..."                                                                احلماية واملساعدة الالزمتني لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤولياهتا       
   ".                            جو من السعادة واحملبة والتفاهم                                        ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية يف 

                              ً                                                                                   وتتضـمن اتفاقية حقوق الطفل عدداً من املواد الغرض منها توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بدعم األسر يف                   - ٥
     حتترم            إىل أن     ٥              وتدعو املادة     .                                                                                            القـيام هبـذا الدور، وعدم فصل األطفال عن الرعاية األبوية إال إذا حتققت بعض الشروط               

                            على اختاذ تدابري لتعزيز       ١٠              وتشجع املادة     .           الشرعيني                                                   ف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو األوصياء                  الدول األطرا 
    ١٨              وتوضح املادة     .                                                           باتصاالت منتظمة بني الطفل وكال والديه يف حالة انفصاهلما               حتفاظ                ً               مل مشـل األسـر، فضالً عن اال       

             وليات تربية   ؤ                              ساعدة الوالدين يف االضطالع مبس           طراف مب                                                                 مسـؤولية كال الوالدين عن رعاية الطفل، كما توصي الدول األ          
      ساعدة                                                                                               مسؤوليات الوالدين املالية األساسية جتاه أطفاهلم، والتزامات الدول فيما يتعلق بتقدمي امل              ٢٧             وتبني املادة      .       الطفـل 
             على كره   م          عن والديه         األطفال     فصل          يف منع                       مسؤوليات الدول   ٩     ً               وأخرياً، حتدد املادة      .                            وبرامج الدعم عند الضرورة           املادية  

                                      إساءة الوالدين معاملة الطفل أو       ت        مثل حاال    ،                              لصون مصاحل الطفل الفضلى     ً اً            الفصل ضروري       يكون              عـندما     ّ الّ           مـنهما، إ  
     تتاح                              كما يدعو هذا احلكم نفسه إىل أن   .                                                       وتضـع هذه املادة شروط املراجعة القضائية يف مثل هذه احلاالت               إمهاهلمـا له،   

                              مجيع اإلجراءات املتعلقة بقضية          يف    م                        واإلفصاح عن وجهات نظره                  فرصة املشاركة          طفال،            مبن فيهم األ                   جلمـيع األطراف،  
    .     الفصل
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                                                                                                                   كما تقضي االتفاقية بأن تكفل الدول األطراف توفري الرعاية البديلة املالئمة جلميع األطفال الذين فقدوا الرعاية                 - ٦
ّ           وُتكّرس املادة     .                              األبويـة ألي سبب من األسباب                                                              ملسألة، فهي تتناول مسؤولية الدولة عن توفري الرعاية                          بالكامل هلذه ا     ٢٠ ُ  

  ُ                                                                       ً       وُيتوقع أن حتدد الدول املعايري اليت تلتزم هبا مجيع املؤسسات واخلدمات اليت تلعب دوراً يتعلق   .                         البديلة يف مثل هذه احلاالت 
                    رحبي أو غري رحبي                                                                                                    بـرعاية األطفال، مبا يف ذلك املؤسسات اليت تديرها جهات خاصة تقوم بتوفري اخلدمات على أساس               

                                          ُ                                ً                 ن أودعوا لتلقي الرعاية خارج نطاق األسرة أن ُيراجع إيداعهم بصورة منتظمة، وفقاً ملا                     الذي                كما حيق لألطفال     ).  ٣       املادة   (
   .   ٢٥               تنص عليه املادة 

  ر                                                                                                               وعلى الرغم من االهتمام الشامل هبذا املوضوع يف إطار االتفاقية، ووجود عدد من الصكوك التكميلية اليت توف                 - ٧
                                                    ، فقد اعتمدت جلنة حقوق الطفل يف دورهتا السابعة          ) أ ا (                                                                   املـزيد مـن التوجيهات فيما يتعلق ببعض اجلوانب اليت مت تناوله           

  .              ً                                                                                                            والـثالثني مقـرراً يدعو إىل أن تضع األمم املتحدة مبادئ توجيهية من أجل محاية األطفال املفتقرين إىل الرعاية األبوية                   
                                             ُ ِّ                                             هذه املعايري على العدد الكبري من األطفال الذين ُيتِّموا أو انفصلوا على حنو آخر عن                                                    ويرتكـز اعتراف اللجنة باحلاجة إىل     

  )      اإليدز (                                                                                                            أبويهم جملموعة واسعة من األسباب تشمل الرتاع املسلح والعنف والفقر والعجز ومتالزمة نقص املناعة املكتسب                
ُ                                                              والـتفكك اُألسـري واالجتماعي وتوقع تزايد هذا العدد؛ وتواتر مالحظة                                                              اللجنة، عند نظرها يف التقارير الدورية للدول                

           ّ                                                                                                    للمصاعب اجلّدية املتعلقة بتوفري الرعاية لألطفال يف مرافق حضانة غري رمسية أو رمسية مبا يف ذلك الرعاية اليت                             األطـراف، 
                     عزيز تدابري الرعاية                         ّ                                                                                       يوفـرها األقـرباء أو التبّني أو الرعاية اليت توفر يف أماكن إقامة األطفال، وتوصي يف أغلب األحيان بت                  

                                                                                                                                    البديلة ورصد هذه التدابري بانتظام؛ وإدراك أن التوجيه الدقيق املتاح للدول العاملة على الوفاء بواجباهتا فيما خيص الرعاية                  
  .                        ً       ً البديلة املالئمة يظل جزئياً وحمدوداً

                             هنج وأهداف يوم املناقشة العامة

                     ناشئ عن ذات الشواغل،   "                              ال املفتقرين إىل الرعاية األبوية    األطف "                                                إن قـرار ختصـيص يوم للمناقشة العامة بشأن          - ٨
                                       حتسني تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق هبذا        :                                                                                 والغرض منه اإلسهام يف حتقيق نفس اهلدف العام للمبادئ التوجيهية املقترحة وهو           

                    صعب بالنسبة للدول                                                        ُ                                  وعلـيه، ينبغي للمناقشة أن تركز على جوانب املوضوع اليت اعُترب أن معاجلتها هي األ                .         املوضـوع 
                                                                                                                          األطراف، وقد تستفيد بالتايل من آراء وخربات اجملموعة الواسعة من الشركاء الذين يتمكن يوم املناقشة العامة من اجلمع                  

     ً                                                                                                          ونظـراً للشواغل اليت أثريت واخلربات اليت اكتسبتها اللجنة حىت اآلن يف إطار مساعيها الرامية إىل معاجلة هذه                    .        بيـنهم 
   .                                              تقسيم املشاركني فـي هـذا االجتماع إىل فريقني عاملني        ُ      القضية، ُيقترح 

                                                      

                                  ية األطفال ورعايتهم مع االهتمام                                                        بشأن املبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبما          ١٩٨٦           إعالن عام     )( أ 
                                            املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال           ١٩٩٣                     اتفاقية الهاي لعام                                                            اخلـاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل،         

   مم                                                       بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم، وقواعد األ            ١٩٩٠                            وقواعد األمم املتحدة لعام                                   التـبين على املستوى الدويل،      
           املتعلقة      ١٩٩٦                      واتفاقية الهاي لعام      )            قواعد بيجني    (    ١٩٨٥                                                            املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث لعام         

                                                                                                                   بالوالية القضائية والقانون الواجب التطبيق واالعتراف باملسؤولية األبوية وإنفاذها والتعاون يف جماهلا والتدابري املتعلقة حبماية 
  .      األطفال
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  .  ) ب (                                                                                                       وسـوف يركز يوم املناقشة العامة على حتديد حلول وخطوات عملية من أجل كفالة احترام حقوق الطفل                 - ٩
   :                                                                                                وبالنسبة لكل موضوع من املواضيع اليت ستجري مناقشتها، يتوقع أن ينظر املشاركون على وجه اخلصوص يف ما يلي

ّ                                                                    ا هي أنواع األطر القانونية اليت ُيرّجح أن تكفل صون حقوق الطفل قبل وخالل وبعـد انفصاله عن                  م  �   ُ                              
        والديه؟

                                                                                                     مـا هـي سياسات الدعم األسري وسياسات الرعاية البديلة اليت ميكن التوصية هبا للمساعدة يف منع                   �
                                                         الفصل واحلد منه وضمان االستفادة املثلى من الرعاية البديلة؟ 

                                                                                               لفرص املتوفرة لزيادة مشاركة األطفال يف التدابري الرامية إىل إبقائهم بأمان مع أسرهم، ويف                         مـا هي ا     �
                                                                                                       اختـاذ القرارات األخرى املتعلقة برعايتهم، مبا يف ذلك القرارات املتصلة بالفصل عن األسرة، واإليداع               

                                        يف مؤسسات الرعاية البديلة، ومل مشل األسرة؟ 

                        منع وتنظيم فصل األطفال           دور الدول يف  :  ١              الفريق العامل 

                                                                                                                       تـتجه املناقشة املتعلقة باألطفال املفتقرين إىل الرعاية األبوية إىل البدء مبسألة األطفال الذين انفصلوا بالفعل عن                  -  ١٠
                                                                                                                     وتبني االتفاقية مسؤولية الوالدين عن رعاية األطفال، والتزام الدولة بدعمهم من الناحية القانونية ومن النواحي                 .        أسـرهم 

                                                                       وسوف يتناول هذا الفريق العامل التدابري العملية اليت تستخدمها أو            .                                              خـرى لكـي يتمكنوا من االضطالع هبذا الدور          األ
                                                                                                                   ميكـن أن تستخدمها الدول ملساندة هذا العمل، وسوف يقدم املزيد من املساعدة لتوضيح شروط فصل الطفل عن رعاية                 

   .       والديه

                                                              تخذها الدول األطراف ملساندة الوالدين يف االضطالع بدور تربية                                                       وهـنالك عـدد مـن التدابري اليت ميكن أن ت           -  ١١
                                           ِ                                                                   وقد تشمل هذه التدابري، ضمن أمور أخرى، تقدمي ِمنح ملساعدة األسرة، وتوفري مرافق رعاية األطفال، والتوعية                  .       أطفاهلم

           ويتوقع أن    .          ً        رعى أطفاالً معوقني                                                                                            يف جمـال تربية األطفال، وتوفري برامج املساعدة اجملتمعية مبا يف ذلك مساندة األسر اليت ت               
   :                               ينظر املشاركون يف املسائل التالية

                                                                                                          مـا هي األدلة املتوفرة على فعالية مثل هذه التدابري يف منع فصل األطفال؟ وما هي الدروس اليت ميكن                     �
  ري                                                                                              استخالصها، من احلاالت اليت ال تزال أعداد األطفال املنفصلني عن والديهم عالية فيها بالرغم من توف       

                 مثل هذه اخلدمات؟ 

                                                                                                  مـاذا تـتخذ الدول أو ميكن هلا أن تتخذ من خطوات أخرى لدعم األسر يف االضطالع بدور تربية                     �
ٍ                                         األطفال، وتثبيط انفصال األطفال عن والديهم بال داٍعٍ؟ وهل هنالك تدابري ميكن أن تكون غري مناسبة؛   ٍ                                              

         تفاقية؟                                                   أي ال تراعي مصاحل الطفل الفضلى أو ال تتفق مع أحكام اال

                                                      

                                                                                                 تركيز العمل واملناقشات على القضايا الرئيسية خالل يوم املناقشة العامة، قررت اللجنة أال                     من أجل   ) ب ( 
  .                                                                                  تتناول القضايا املتعلقة بالتبين رغم أنه من الواضح أن التبين هو جمال من اجملاالت ذات الصلة
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                                                                                                     ما هي اآلليات القانونية واآلليات األخرى اليت تستخدمها الدول أو ميكن أن تستخدمها لتيسري مل مشل                  �
                                                                                               األسـر، وذلـك يف حاالت اهلجرة أو عندما يكون االنفصال قد وقع بسبب نزاع مسلح أو بسبب                  

               أوضاع الالجئني؟ 

  .                                                       ه مـن أخطر القرارات اليت ميكن أن تتخذها دولة ما                                                                  ومن وجهة نظر األطفال، يعد قرار فصل الطفل عن والدي          -  ١٢
                                                                                                                            وهـو قـرار ينبغي اختاذه بقدر كبري من احلذر واالهتمام، مع إجراء تقييم دقيق ملصاحل الطفل الفضلى باعتبارها العامل                    

    ّ          ل قلّما تتخذ                                                                                   ومع ذلك، يتفاوت نطاق اإلجراءات اليت تتخذها الدول يف هذا اجملال، فبعض الدو              .                        األساسي يف اختاذ القرار   
ّ                                    إجراءات أو أهنا ال تتخذ أية إجراءات على اإلطالق والبعض اآلخر يوّسع تعريف فصل األطفال املّربر عن والديهم حبيث                                          ّ                                                           

  :                           واألسئلة املتصلة هبذا اجلانب هي  .                                               يتجاوز ثبوت إساءة املعاملة واالستغالل ليشمل الفقر

                           رارات املتعلقة بفصل األطفال؟                                           ما هي املعايري اليت ينبغي استخدامها يف اختاذ الق  �

                                                                                               مـا هـي أنسـب العمليات الختاذ القرارات املتعلقة بفصل األطفال؟ وكيف يتسىن لألطفال أنفسهم                �
                                      املشاركة أو املسامهة يف اختاذ هذا القرار؟ 

                             ُ                                                                                ما هي االعتبارات اليت ينبغي أن ُتراعى عند اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي فصل الطفل عن والديه                     �
                       بصورة مؤقتة أو دائمة؟ 

                                          مواجهة حتديات توفري الرعاية خارج إطار األسرة  :  ٢              الفريق العامل 

                                                                                                                هنالك العديد من التحديات اليت تواجه الدول األطراف يف توفري الرعاية املناسبة لألطفال الذين حيتاجوهنا، ولن                 -  ١٣
                                                     ظم واآلليات التنظيمية املناسبة اليت تكفل أن يشمل                    إن وضع الن    .                                                          تتسـىن يف يوم املناقشة العامة تغطية كل هذه التحديات         

                                                            ً                             ً                               النظام األطفال الذين هم حباجة حقيقية إىل الرعاية دون سواهم، فضالً عن توفري كفالة حضانية تفي حقاً حباجة األطفال                   
          ً    الع هبا سعياً إىل                                                                                                    إىل بيـئة أسرية آمنة وصاحلة للتنشئة، ليسا سوى مثالني على املهام الرئيسية اليت جيب على الدول االضط         

    ً                                                   ً                                        وبناًء عليه، سوف يتوقع من هذا الفريق العامل أن يدرس، بدالً من حماولة تغطية هذا اجملال                  .                من االتفاقية    ٢٠              تطبيق املادة   
                            أو تلك اليت تبدو أكثر      -                                                       كما هو احلال بالنسبة لتوفري الرعاية يف املؤسسات          -                          ُ                الواسع، إما املواضيع اليت اعُتربت خالفية       

                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /             ً                                                                        وصعوبة، نظراً إىل احلقائق اليت تعيشها بلدان تعاين من فريوس نقص املناعة البشري                  ً إحلاحاً
   .                  أو الرتاعات املسلحة / و  )      اإليدز (

  ،   ٢٠                                                                              ً                                   وتأيت الرعاية يف املؤسسات يف آخر قائمة خيارات الرعاية اليت ينبغي أن تكون متاحة وفقاً ملا ورد يف املادة                     -  ١٤
                   والواقع أن هنالك     .                                                                                                   فسر يف الكثري من األحيان على أهنا تعين أن هذا النوع من الرعاية ينبغي أن يكون املالذ األخري                      ُ  وهي تُ 

                           ً                                                                                                 الكـثري مـن األدلـة العلمية، فضالً على االتفاق العام على أن الرعاية يف املؤسسات لفترات طويلة ميكن أن تضر بنماء                      
                                    ً     ً                                 سسات يف سن مبكرة، أو الذين يقضون جزءاً كبرياً من طفولتهم يف مؤسسات                                                     األطفال، وال سيما الذين يودعون يف املؤ      

                        ً                                                                     إال أنـه مـن املعترف به أيضاً أن بعض األطفال، وال سيما الذين يدخلون مؤسسات الرعاية يف سن أكرب، ال      .          الـرعاية 
                                   اليت ينبغي تناوهلا فيما يتعلق             واألسئلة  .                                                                                    يرغـبون يف واقع األمر يف العيش يف بيئة أسرية، يف مرحلة من املراحل على األقل               

  :            هبذا اجلانب هي
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                                                                       ً    الضمانات الضرورية اليت تكفل أن يكون قرار اإليداع يف مؤسسات الرعاية متوافقاً مع  /              ما هي الشروط    �
            حقوق الطفل؟

                                                                                                          ما هي النظم، وآليات الرصد، واملعايري الدنيا اليت يتعني توفرها لكفالة أن تصبح الرعاية يف املؤسسات                  �
                                                       بالنسبة لألطفال املعنيني، عندما تستخدم بالطريقة املناسبة؟   )          أو بناءة؟ (         ة إجيابية    جترب

                                                                                                     مـا هـي فرص تعزيز مشاركة الطفل، ليس يف عملية اختاذ القرار فحسب، بل أيضا يف شؤون حياته                     �
                                         اليومية كمقيم يف بيئة من مؤسسات الرعاية؟ 

                                   ُ ِّ                                     الرعاية البديلة هم يف الغالب الذين ُيتِّموا أو انفصلوا على حنو آخر                                                         والعدد األكرب من األطفال الذين حيتاجون إىل         -  ١٥
  /                                                                   ً                                            عـن والديهـم بسبب حاالت طوارئ مؤقتة مثل الرتاع املسلح، وأوضاع أطول أمداً مثل فريوس نقص املناعة البشري               

                        فيها للدولة، ألسباب                                                          ويعيش الكثري من هؤالء األطفال يف بلدان قد ال تتوفر            ).      اإليدز (                               مـتالزمة نقص املناعة املكتسب      
ّ                                    ومع ذلك، يتم سّد هذه الفجوة من خالل الرعاية           .                        ً                                                  خمـتلفة، إال نظم أقل تطوراً للوفاء حباجة األطفال إىل الرعاية البديلة                          

                                                                   ً                                                     احلضانية غري الرمسية اليت قد ترتبها اجملتمعات اليت ينتمي إليها األطفال، فضالً عن الشركاء اخلارجيني الذين قد يدعمون                  
                                                                                  أو الـرعاية يف املؤسسات، مبا يف ذلك الوكاالت اإلمنائية، واملنظمات غري احلكومية،              /                          الـرعاية احلضـانية و              ترتيـبات 

   :                            واألسئلة املتصلة هبذا اجلانب هي  .                 واملنظمات الدينية

                                                        ما هو دور الدولة يف تنظيم توفري الرعاية يف مثل هذه احلاالت؟   �

                                                   ضانية غري الرمسية مبا يف ذلك الرعاية من قبل األقارب اليت                                           وما هي أفضل السبل لتحسني دعم الرعاية احل      �
                                                                                                     تشـكل آلـية الرعاية الرئيسية يف مثل هذه احلاالت ولرصد مدى رفاه وسالمة األطفال يف إطار هذه                  

                   األشكال من الرعاية؟
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 املشاركة يف يوم املناقشة العامة

                                                     مبشاركة ممثلي احلكومات وممثلي هيئات األمم املتحدة                                                     َّ              يوم املناقشة العامة هو عبارة عن اجتماع عام يرحَّب فيه          -  ١٦
                                                                                                ووكاالهتـا املتخصصـة واملـنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمات السكان األصليني ومجاعات الشباب، واخلرباء     

    قصر    (                                                                                                وسيعقد االجتماع خالل الدورة األربعني للجنة يف مقر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان               .         املستقلون
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٦             ، يوم اجلمعة،  )            ويلسون، جنيف

            ولذلك تطلب    .                                                                                             والغـرض من يوم املناقشة هو السماح للمشاركني بتبادل اآلراء يف إطار حوار صريح ومفتوح               -  ١٧
             ايا واملواضيع     َّ                                ويرحَّب بتقدمي مسامهات خطية بشأن القض     .                                                                  اللجنة إىل املشاركني تاليف تقدمي بيانات رمسية أثناء يوم املناقشة         

                                                                             ويهم اللجنة بوجه خاص أن تتلقى معلومات عن أفضل املمارسات وعن مشاركة              .                                    املذكـورة يف اإلطـار املـبني أعاله       
   ١                                                      وينبغي إرسال املسامهات بواسطة الربيد اإللكتروين قبل          .                                                             األطفـال يف إطـار املواضيع الفرعية األربعة املذكورة أعاله         

  :  ايل                إىل العنوان الت    ٢٠٠٥      يوليه  /   متوز
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